Tengerre magyar! – Horvátországi kalandozások
2014. szeptember 24-28. (5 nap, 4 éjszaka )
A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete nevében sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a 2014.
szeptember 24–28. között megrendezendő tanulmányútra Horvátországba.
Kossuth felszólításának eleget téve fő úti célunk a Kvarner-öböl és környéke lesz, amely tökéletesen beleillik
a Trianon miatt határainkon túl maradt vidékeink megismerésének tematikájába. Dupla bája van (volt)
tengerpartunknak, egyrészt természeti szépségei, másrészt történelmi hangulata miatt.
Fiume fejlődésének aranykora az 1868-1914-es időszakra tehető, láthatjuk majd a látványos és közhasznú
ipari és településfejlesztés hatásait a városban, és a környező településeken, a Monarchia Riviéráján.
Királyok, császárok, tudósok, művészek fordultak meg itt, valamint a mi nagyjaink: Jókai Mór, Feszty
Árpád, az ifjú József Attila, Móra Ferenc, Szabó Lőrinc, Kosztolányi Dezső, Herczegh Ferenc, Lehár Ferenc,
Csermanek-Kádár János, Vásárhelyi Miklós és még sokak neve is kötődik a környékhez. Abbáziát magyar
orvosok (is) tették Európa-hírűvé, ill. a Móra-év kapcsán tiszteleghetünk annál a szállodánál, melyben Móra
Ferenc az „Ének a búzamezőkről" c. regényét írta.
Útba ejtjük az Isztriai-félsziget főbb látnivalóit is, a nyugati partján elhelyezkedő Pólának, Rovignónak,
belsejében a 15 lakosú Humnak és a toszkán jellegű tájnak nehéz ellenállni. Hab lesz a tortán egy 3 órás
hajóút a Monarchia Riviérájának partszakasza előtt, amikor is rálátunk az 1400 m magas Učka-hegyre
(Monte Maggiore). Akkor érthetjük meg majd igazán a Riviéra szellemiségét. Lesz idő(járás) fürdőzésre is.
Útközben pedig megtekintjük a Zrínyi család főbb emlékhelyeit.

RÉSZLETES PROGRAM:
1. nap: Indulás Szegedről 6 órakor a Rákóczi térről.
Utazás Lovránba, útközben megállunk Varasdon. Érkezés Lovránba az esti órákban. Szállásunk 3
éjszaka a tengerparti Hotel Bristolban lesz, ahol félpanziós ellátásban részesülünk
2. nap: A Liburn tengerpart: Tersattó – Fiume – Abbázia - Lovrán.
3. nap: Isztria nyugati partja: Pula és római kora, Rovinj és velencei kora, a félsziget belsejében
Hum, a világ legkisebb városa.
4. nap Délelőtt hajókázás a tengeren. Délután Zágráb és látnivalói. Szállás, vacsora Samoborban, a
szárazföldi Horvátország legkedvesebb kisvárosában, amely gasztronómiájáról is híres.
5. nap: Hazautazás, érintve a Zrínyi család emlékhelyeit: Ozaly (vár, itt született a két Zrínyi
Miklós és Ilona), Zrínyifalva (emlékoszlop, itt halt meg Zrínyi Miklós), Szentilona (kápolna, itt
nyugszik Zrínyi Miklós és felesége), Csáktornya (vár és emlékmű). Érkezés Szegedre, a Rákóczi
térre az esti órákban.
A kirándulás költsége: 75.000,- Ft.
Ez fedezi a 4 éjszakai szállást, a 4 félpanziót, (reggeli, estebéd), az autóbusz költségeit, a hajózás és
a belépők árát, a szervezés és az idegenvezetés díját.
Hivatalos pénznem: kuna. (Májusban 1 HRK kb. 40 Ft)
Szállásunk 3 éjszaka Lovránban, a Hotel Bristolban lesz, ahol félpanziós ellátásunk lesz, a 4.
éjszakát Samoborban töltjük. A város Zágráb üdülőkörzetéhez tartozik, és érdemes megkóstolni a
híres samobori krémest és más süteményeket, ill. híres még a mustárja is.
Szükséges úti dokumentum: érvényes útlevél vagy személyazonossági igazolvány.
Biztosítás: egyénileg kiváltott Uniós Egészségügyi Kártya (ingyenes), esetleg egyéni biztosítási
kiegészítéssel.
A csoporttal utazik: Marjanovic Dusán, a Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke, a
Kvarner-öbölben pedig az ott élő prof. Ágoston Gergely fog nagy hozzáértéssel kalauzolni
bennünket.
Jelentkezés: 2014. június 25-ig 18.750,- Ft előleg befizetésével a szervezőknél (lásd lap alján). (Ezután
előleget csak akkor tudunk visszaadni, ha sikerül az illetőnek maga helyett mást találni!) A 2. részletet
(18.750,- Ft) 2014. július 25-ig, a 3. részletet (18.750,- Ft) 2014. augusztus 25-ig, a 4. részletet (18.750,Ft) 2014. szeptember 15-ig kérjük befizetni a szervezőknél.

Jó utat, jó időt és szép élményeket kívánunk!
A szervezők: Nagy Zsuzsanna, Oros Sándor

Nagy Zsuzsanna: 62/425-525/137 ;
zsuzsu.nagy@gmail.com; 20/247-1252
Oros Sándor: 62/425-525/143;
oros@sk-szeged.hu, 20/248-3101

