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ÚTRA FEL!
Az ismeretlen mindig vonzó. Megismerni olyan tájakat, amiket csak fényképeken láttunk, felfedezni
olyan országokat, városokat, amikről csak a híradóban hallottunk, megkóstolni olyan ételeket, amiknek még a nevét sem hallottuk. Fedezzük fel a Baltikumot, ismerjük meg gazdag történelmi, kulturális
emlékeit és kóstoljunk bele a mindennapi életébe! Litvánia, Lettország és Észtország fővárosait és
legérdekesebb nevezetességeit járjuk végig az élményekben gazdag utazás alatt. A kényelmes, légkondicionált busz, amellyel utazunk, 3 hétre második otthonunk lesz, üléseiből kényelmesen hátradőlve élvezhetjük a mellettünk elsuhanó táj szépségeit.
Ez, a magyarok által még nem igazán ismert vidék középkori városokkal, gyönyörű tájakkal, végtelen erdőségekkel, a Balti tenger homokos dűnéivel vár bennünket. Megtelepedett errefelé a Német
Lovagrend, majd a Hanza városok gazdag kereskedői virágoztatták fel a Baltikumot. A középkort zivatarosabb évszázadok, a világháborúk, majd a szovjeturalom szomorú évtizedei követték. A három
északi ország a függetlenség megszerzése óta hihetetlen fejlődésen ment keresztül, az ősi városok
ismét régi fényükben pompáznak.
Az utazás fénypontjaként Szentpétervárt látogatjuk meg. Európa egyik legszebb városának felkeresése örök élményt ad.
Igazi csemegének ígérkezik Dél-Finnország, amely ízelítőt nyújt a Skandináv életérzésből és a természet varázslatos világából.
A következő program értékét mutatja, hogy az UNESCO Világörökségi Listáján szereplő értékek közül
9-et keresünk fel. Ezek a célpontok világviszonylatban is a legjelentősebbek közé tartoznak.

Tervezett program
1. nap – 2014. július 26. szombat
Kaposvár – Budapest – Miskolc – Kassa – Rzeszów – Lublin
Szállás: Lublin

2. nap – 2014. július 27. vasárnap
Lublin – Hajnówka: BIALOWIEZA NATIONAL PARK: a 592 négyzetkilométer területen terjeszkedő erdőség világhírű nemzeti park, Európa egyetlen eredeti állapotban megmaradt síkvidéki őserdeje, bölényrezervátum, az UNESCO világörökség része.
Bialowieza Lengyelország büszkesége. Az egyedüli hely, ahol megmaradt az európai
bölény, innen lett újratelepítve abba a néhány erdőbe, ahol ma szabadon él.
Szállás: Bialowieza

…
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3. nap – 2014. július 28. hétfő
Bialowieza – Białystok – TRAKAI: romantikus vízivár, a lovagkor Litvániájának egykori
székhelye a „litván Szentendre” felfedezése. Ismerkedés a három tóból álló tórendszer közepén, egy szigeten elhelyezkedő, romantikus gótikus vízivárral. Vilnius alapítása előtt Trakai volt a litván Nagyfejedelemség székhelye. A Baltikum legjobban fotózható vára, de maga a vidék - kéken villogó tavaival, illatos fenyveseivel, zöld völgyeivel - egyébként is az ország legszebb tája és az UNESCO Világörökség része.
Szállás: Trakai

4. nap – 2014. július 29. kedd
VILNIUS: az UNESCO világörökség részét képező vilniusi Óváros megtekintése. Felfedezzük „Észak Rómája” kincseit: a szemet gyönyörködtető Szent Péter és Pál templomot, a Vár utcát, a Kázmér Kápolnát, a Városháza teret, a Szent Anna templomot,
amely „a lángoló téglagótika csodája, a Báthory István által alapított egyetemet, a
Hajnal-kaput, majd felsétálunk a várba, a Gediminas-toronyhoz, ahonnan rálátunk a
rengeteg szebbnél szebb templomtoronyra.
Szállás: Trakai

5. nap – 2014. július 30. szerda
RADŽIULIAI: a Francia Földrajzi Intézet számításai szerint itt van Európa földrajzi középpontja (Europos geografinis centras), amelyet a Guinness Rekordok Könyve is számon tart. A jelképes hely mellett van az Európa-park: 55 hektáros erdős park, egy halom érdekesebbnél érdekesebb szoborral, piknikezőhellyel.
BAUSKA: a kurlandi hercegek nyári rezidenciája, a "Baltikum Versailles"-a, a barokk építészet mesterműve a Rundale kastély. A helyreállított korhű épület 18. századi bútorokkal, festményekkel és porcelánokkal díszített. Parkja a francia tájkertészet mintájára
épült
Szállás: Riga
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Radžiuliai: Európa földrajzi középpontja

Bauska: Rundale kastély

6. nap – 2014. július 31. csütörtök
RIGA: A középkorban virágzó Hanza város hosszú időn át a Német Lovagrend kiemelt
fontosságú központja volt. Az UNESCO világörökség listáján szereplő óváros számos, gyönyörű műemléke a gazdag történelmi múltra emlékeztet. Sétálunk a „Baltikum Párizsának” romantikus utcáin, megnézzük a Három fivér házat, a Dómot,
a Szent Péter székesegyházat, a Feketefejes házat és a Svéd kaput, a Kis- és a
Nagy Céhpalotát, Szabadság emlékművet és a Borostyánmúzeumot.
Szállás: Riga

7. nap – 2014. augusztus 1. péntek
SIGULDA: a Gauja Nemzeti Parkban az „istenek kertjét”, a Turaida Múzeumi és Természetvédelmi Területet látogatjuk meg. A természet és az ember alkotta épületek harmóniája vár minket: A Turaida kastély, a legendák övezte barlang és a skanzen. Let4

tország kedvelt szabadidős és turisztikai központja. A regényes lovagvár ma Történeti
Múzeum, 30 méter magas tornyából páratlan a kilátás.

CÉSIS: Hanza város: Long vár, Új Palota, Szent János templom.

VALGA: 1584-ben Báthory Istvántól kapott városi kiváltságokat, az 1865-ben fából épült
városháza Észtország egyik legjelentősebb középülete.

TARTU: Észtország második legnagyobb városa, egyben Dél-Észtország legnagyobb települése. Tartu Észtország tudományos és kulturális központja. Tartuban van az ország
legrégebbi egyeteme, (alapítva: 1632-ben), továbbá ott található az ország legrégebbi
színháza.

Szállás: Tartu
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8. nap – 2014. augusztus 2. szombat
LAHEMAA NEMZETI PARK: az egykori Szovjetunió első nemzeti parkja. Sziklás öblök és
csipkés tengerpartok várnak bennünket. Palmse főúri kastély: a nemzeti park látogatóközpontja. Käsmu: jégkorszaki rózsaszín vándorkövekkel szegélyezett part. Glintpart: függőleges fehér mészkőfalú partszakasz, több kilátópontjáról nagyon szép a kilátás a Finn-öbölre.

NARVA: Észtország legkeletibb városa a Narva folyó mentén fekszik, mely egyben természetes határt képez Oroszország és Észtország között, és a város közelében torkollik
a Balti-tengerbe. Hermann-vár, a Német Lovagrend egyik restaurált erődítménye,
amely pontosan a Narva jobb partján álló ivangorodi várral áll szemben.

Szállás: Narva környékén

9. nap – 2014. augusztus 3. vasárnap
PETRODVOREC: I. Péter cár nyári rezidenciája páratlan panorámát nyújt. A tengerpartra
épített palota csodálatosan megkomponált parkja díszesen aranyló szökőkutakkal,
lépcsővel, vízesésekkel és nagyszerű szobraival vár bennünket. A gyönyörű park,
több száz szökőkúttal, ligetes sétányokkal kellemes időtöltés. Láthatjuk a cár magánszálláshelyeként szolgáló Monplaisir Palotát, majd II. Katalin kedvelt palotáját, az
„orosz Versaillest. A palotaegyütteshez tartozó káprázatos parkban található a világ
legnagyobb és valószínűleg leglátványosabb szökőkútrendszere.

Szállás: Szentpéterváron szállodában
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10. nap – 2014. augusztus 4. hétfő
SZENTPÉTERVÁR: városnézés Észak-Európa legnagyobb városában, a nagyhatalmú orosz
cárok egykori székhelyén, Európa egyik legnagyobb idegenforgalmi központjában.
Megnézzük a Téli Palotát, az Izsák Székesegyházat, és a Szent Péter-Pál katedrálist,
az Auróra cirkálót. Felkeressük az Admiralitást, megállunk a Palota téren, megcsodálva a tér egységes panorámáját. Délután a világ egyik legnagyobb múzeumát, a
Néva partján fekvő Ermitázst látogatjuk meg (a Világörökség Listáján szerepel). A Téli Palotával egységes stílusban épült, több épületből álló Ermitázs 125 termét foglalják
el a nagy európai művészet remekművei. Van Gogh, Michelangelo, Rubens, El Greco, Leonardo da Vinci, Raffaelo, Tiziano több mint nyolcezer alkotása látható itt.

Szállás: Szentpéterváron szállodában

11. nap – 2014. augusztus 5. kedd
PUSKIN - CARSZKOJE SZELO: kirándulás Szentpétervártól délre található birtokra. 200 éven
keresztül a cárok kedvelt nyári rezidenciája volt, itt szinte minden építészeti stílus
megtalálható. Az európai barokk építészet egyik legnagyszerűbb alkotása, a Katalinpalota, homlokzata 300 méter hosszú, a pazarul berendezett termek közül a Borostyánszoba a leghíresebb, az oroszok a világ 8. csodájának tartják.

PAVLOVSZK: egykoron II. Katalin és I. Pál kedvelt vadászterülete volt. A 600 hektár terjedelmű parkot pavilonok, madárház, lugasok, oszlopsorok, szobrok, kis hidak és tornyok teszik hangulatossá.

Szállás: Szentpéterváron szállodában
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12. nap – 2014. augusztus 6. szerda
VIBORG: a sok hódítást megért finn határ menti város Óvárosát és várát tekintjük meg.

LAPPEENRANTA: az egykori határőrváros erődítményéről és az alatta elterülő kikötőjéről
nevezetes. Itt van Finnország legrégebbi ortodox temploma.

PUNKAHARJU: Finnország leghíresebb jégkorszaki formakincsét, a hosszan kanyargó keskeny hordalékhátat (ózvonulatot) láthatjuk itt. Sétálunk a tavak között kanyargó háton,
hódrágta fákat és hódvárakat keresgélünk.

Szállás: Punkaharju

13. nap – 2014. augusztus 7. csütörtök
KERIMÄKI: a Világ legnagyobb fából készült temploma található itt, közel 3 000 ember fér
el benne.
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SAVONLINNA: legfőbb látnivalója Skandinávia legjobb állapotban megőrzött középkori vára, az Olavinlinna. A tavak közötti kis sziklaszigetre felépített erősség nyaranta nagy
fesztiváloknak ad otthont.

KOLOVESI NEMZETI PARK: a jégkorszaki jég által erősen legyalult sziklafelszíneket és a
Saimaa-tó fölé magasodó gránitsziklákat mászunk meg.

Szállás: Kuopio környékén

14. nap – 2014. augusztus 8. péntek
KUOPIO: a Finn Tóvidék északi részének központja. Az erdőkkel körülvett tavak között kiemelkedik a Puijo-hegy, amelynek a tetéjén levő toronyból csodálatos a kilátás a tavakra. A városban van a világ legnagyobb, működő füstös szaunája (látogatást szervezünk ide). A településen működik a finn ortodox egyház központja, székesegyháza
egy 100 éves kőkatedrális. Ugyancsak itt találjuk a világ egyik legszebb ikon- és
templomi textil és arany kegytárgy gyűjteményét.
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JYVÄSKYLÄ: Közép-Finnország legjelentősebb központja, Alvar Aalto városa. A településen 30 épület és múzeum állít emléket a finnek leghíresebb tervező mérnökének.

Szállás: Jyväskylä környékén

15. nap – 2014. augusztus 9. szombat
MUURAME: a kis faluban található Szauna Múzeumban képet kaphatunk a szaunák fejlődéséről a füstöstől az elektromosig.

TAMPERE: Finnország ipari központja. Különösen modern épületei jelentősek, pl. Városi
Könyvtár, Tampere Csarnok, Kalevan templom.

PUURIJÄRVEN-ISONSUO NEMZETI PARK: tőzegmohalápokon és mocsarakon át vezet a tanösvény, amelyet végigjárunk, magas kilátótornyokból vízimadarakat figyelünk meg.
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RAUMA: Finnország első, az UNESCO Világörökség Listáján szereplő települése. Fő látványossága a közel 600 régi színes faházból álló Óváros.

Szállás: Rauma környékén

16. nap – 2014. augusztus 10. vasárnap
TURKU (svédül: Åbo): Finnország legrégebbi városa, egykori főváros. Ma nagyforgalmú
kikötő, híres múzeumokkal és várral.

HELSINKI: városnézés a világ legészakabbi fővárosában, a Finlandia Palota, Piactér sült
halakkal, Sziklatemplom, Alvar Aalto ház, Szenátus tér és evangélikus katedrális, ortodox Uszpenszkij katedrális (Észak-Európa legnagyobb ortodox temploma), Svéd
színház, Finn Nemzeti Színház, Parlament, Elnöki palota, Városháza, Nemzeti Múzeum.

Szállás: Helsinki környéke

17. nap – 2014. augusztus 11. hétfő
HELSINKI: városnézés folytatása: Sibelius emlékmű, Olimpiai Stadion és Stadion Torony,
Suomenlinna erődítménye (UNESCO Világörökség Listáján szerepel).
ÉJSZAKA: kompozás Tallinba.
Szállás: kompon
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18. nap – 2014. augusztus 12. kedd
TALLIN: a csaknem félmillió lakosú város Észtország fővárosa, és a Baltikum egyik legjelentősebb kikötője. A mintegy kétezer éve lakott település óvárosa a középkori építészet csodálatos egységben fennmaradt emléke. A város különleges hangulatát a
számos temploma, várbástyája és kapuja, tornyai és ősi lakóházai, valamint az északi táj komor szépsége adja. Megcsodáljuk a szinte sértetlenül megmaradt, ódon hangulatú, tallinni Óvárost (UNESCO világörökség része). Az észt leleményesség emlékei: Öreg Tamás (Óvárosháza), Kövér Margit (Bástya), Hosszú Herman (Vártorony),
Dóm. Az észtek jelentős helye: Dalos-mező. Észt Szabadtéri Múzeum. A skanzen
Tallin külvárosában található, gyönyörű környezetben, egy erdős tengerparton.

Szállás: Tallin környékén

19. nap – 2014. augusztus 13. szerda
ŠIAULIAI: Keresztek hegye (Kryžių kalnas) A 10 m magas dombon A zarándokok és gyakran a látványosságot meglátogató turisták fohászaik megerősítésére vagy hálájuk jeléül a legkülönbözőbb anyagból készült (fa, fém, kő, de más egzotikus anyagok is
előfordulnak) és a legkülönbözőbb méretű kereszteket állítanak. A keresztek pontos
száma nem ismert, de a becslések szerint 1990-ben 55 000 körül volt 2006-ban pedig
100 000 körül. A „Litván Golgota” a leglátogatottabb baltikumi zarándokhely, az elhurcoltak, az eltávozottak emlékét őrzi. A kis dombon felállított kereszttenger a litván nép
mély vallásosságának és a Szovjet Birodalommal szembeni ellenállásának nagyszerű
példája.
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KAUNAS: Gyalogos sétánk során a Nemunas és Neris összefolyásánál elhelyezkedő Óvárosban: megtekintjük többek között a „Fehér hattyú”-nak nevezett régi városházát, a
jellegzetes téglagótika stílusában épített Perkunas-házat, valamint a Vytautastemplomot. A Nagy Vitold templom, a Dóm és a Perkun ház idézik az egykori Hanza
város hangulatát.

Szállás: Kaunas környékén

20. nap – 2014. augusztus 14. csütörtök
Kaunas – Suwalki – Augusztów – Bialystok – Lublin
Szállás: Lublin környékén

21. nap – 2014. augusztus 15. péntek
Lublin – Rzeszów – Kassa – Miskolc – Budapest – Kaposvár

Utazás

Légkondicionált autóbusszal járjuk be az utat. Személyzet: 2 fő autóbuszvezető, 1 fő csoportvezető, 1 fő élelmezésvezető. Az autóbusz beosztását a www.kalandosutak.hu honlap
letöltések linkjéről lehet letölteni.
Helsinki és Tallin között éjszaka komppal utazunk.
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Szállás
Kiépített kempingekben saját sátorban alszunk. A szálláshelyeken tisztálkodási és mosogatási lehetőség van.
Szentpéterváron szállodában 3 éjszakát töltünk el. 1 éjszakát kompon, kabinokban alszunk.

Étkezés
Az első éjszaka kivételével esténként közösen vacsorát, reggelente teát főzünk, a többi étkezésről mindenki egyénileg gondoskodik. A vacsorák elkészítésében és a mosogatásban
előre egyeztetett beosztás alapján minden utas részt vesz.
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Költségek

Részvételi díj:
 35 fő részvétele esetén: 300 euró + 130 000 Ft.
 40 fő részvétele esetén: 300 euró + 120 000 Ft.
 Egyszemélyes sátorban alvás felára: 70 euró.
A részvételi díj tartalmazza:
 az utazással kapcsolatos költségeket (pl. az autóbusz bérleti díját, a gépkocsivezetők napidíját, az autóbusz úthasználati díjait, a gépjármű komp- és a parkolási költségeit),
 a szállások árát,
 a közös vacsorák díját,
 kompozás díját személyenként,
 a vízum díját az Oroszországi belépéshez,
 a szervezés költségeit (pl. levelezést, telefonálást, térképeket, útikönyveket, stb.),
 a tájékoztató anyagokat (pl. ismertető füzet, térképvázlatok, információs anyagok),
 az utazási felszereléseket (pl. főzőberendezések, gázpalackok, székek, padok,
stb.),
 a külön erre az útra készített emlékpólót,
 az idegenvezetést és a csoportkísérést,
 a csoportos baleset- és poggyászbiztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza:
 a fakultatív szolgáltatások árát (pl. felvonók és városi helyi közlekedés díját),
 a szállásokon a zuhanyzókban helyenként külön fizetendő meleg víz díját,
 a belépődíjakat. A belépődíjas látnivalók megtekintése fakultatív.
 a vacsorán kívüli étkezéseket,
 a vacsorákhoz kenyér fogyasztását.

Egyéb költségek lehetnek:
 ajándéktárgyak saját magunknak és az ismerősöknek, rokonoknak,
 egyéb fogyasztás (pl. kávé, üdítő, egyéb innivaló),
 saját célú vásárlások (enni- és innivaló, önálló programok, emléktárgyak, stb.).
A fenti részvételi díjból az 50 000 Ft előleg befizetése után visszamaradó összeget tetszőleges részletekben lehet befizetni. Végső határidő: 2014. június 06.
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Jelentkezés és információ

Az utazásra jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és az előleg befizetésével lehet. A jelentkezési lapot e-mailban lehet igényelni, majd postán vagy – aláírás után
beszkennelve – e-mailban kell eljuttatni a szervezőhöz. A jelentkezési lap beérkezése
után adjuk meg azt a számlaszámot, amelyre a részvételi költséget be lehet fizetni.
Az autóbuszt a jelentkezések sorrendjében töltjük fel. A végső ülésrendet a kérelmek figyelembevételével a tájékoztató délutánon résztvevőkkel közösen határozzuk meg.
A jelentkezők részére 2014. június 28-án, szombaton tájékoztató és ismerkedési délutánt tartunk. Ekkor részletes tájékoztatást adunk a szükséges felszerelésekről és a
felkészüléssel kapcsolatos tudnivalókról, új utasaink találkozhatnak korábbi útjaink
résztvevőivel.
Korábbi útjaink körülményeiről, az autóbuszról és a vacsorakészítési szokásainkról a
Facebook kalandosutak galériájában található fényképek alapján szerezhetnek további
információt.
Az utazás részleteiről a szervezőnél lehet érdeklődni (otthon: 82/316-639, mobil: 20/3108632, e-mail: davidjanos@gmail.com, skype: david.janos1).

Kaposvár, 2014. március 17.

Dávid János
szervező
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