Szlovéniai kalandozások 3.
2018. szeptember 19-23. (5 nap, 4 éj)
A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete nevében sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a 2018.
szeptember 19–23. között megrendezendő tanulmányútra Szlovéniába.
Szlovénia és Olaszország határvidékére vezet idei utunk, festői dombok, hegyek-völgyek között járunk
majd buszunkkal és gyalogosan is. Háború és béke fog kísérni bennünket ezeken az idilli tájakon,
megemlékezünk az 1. világháború százéve történt eseményeiről, katonáiról. Utunkon Bíró Gábor, az érdi
Vörösmarty Gimnázium történelem-földrajz szakos tanára fog kalauzolni bennünket.
RÉSZLETES PROGRAM:

1. nap: Indulás Szegedről 5 órakor a Rákóczi térről.
Utazás Szlovéniába, kisebb megállókkal tarkítva. A Predil-tó feletti magaslaton áll a Batterie Predilsattel
osztrák-magyar erődítmény. Log pod Mangartom: „Kaiser Franz Josef I. Hilfsstollen” akna, bosnyák
katonai emlékmű. A Kluze-erőd I. Ferenc Józsefnek állít emléket. Jó idő esetén séta a Hermann-erődhöz.
Tolmin, szállás elfoglalása.
2. nap: a caporettoi áttörés emlékhelye: Kobarid. Történelmi és természeti látnivalóit a Történelmi
Tanösvény fűzi össze, egy könnyen bejárható élmény dús séta formájában. Az Isonzó meseszép
szurdokvölgyén keresztül vezet utunk. A valószerűtlenül türkizkék folyón egy 52 méter hosszú fahídon
kelünk át, így jutunk a lélegzetelállító Kozjak-vízesésig, majd vissza a Napóleon-hídon keresztül a híres
múzeumig. Meglátogatjuk a kobaridi osszáriumot, amely a két világháború között, Mussolini parancsára
készült. Délután a félelmetesen szép Tolmin-szurdokban kirándulunk.
3. nap: a javorcai Szentlélek kápolna a legszebb emlékhely az olasz fronton. A festői környezetben emelt
kápolnát a harcok közepette építették 1916-ban. Fakultatív látogatás Čadrg faluban egy ökofarmra, ebéd
lehetőség. Könnyű túrát teszünk a Júliai-Alpok "olasz hegygerincére", a Kolovrat csúcsára, ahonnét
csodálatos panoráma tárul elénk: a Júliai-Alpok teljes hegyvonulata a lábunk előtt hever.
4. nap: Ezt a napot Olaszországban töltjük, a nap elején Görz I. világháborús múzeumát tekintjük meg. Ezt
követően a Doberdó-fennsíkra megyünk, ahol először San Martino del Carso falucska Nagy Háború
Múzeumát nézzük meg, majd felsétálunk a falu határában felépített nagyváradi 4-es gyalogezred
emlékgúlájához. Rövid buszozás után megérkezünk a Monte San Michélére, ami a fennsík legmagasabb
pontja és ahol egy rövid sétát teszünk az egykori kavernák és lövészárkok között. Visintini falu magyar
kápolnáját - Capella Ungherese - tekintjük meg. Napunk végén a Monarchia közös temetőjébe látogatunk:
Foglianoba. Végül az olaszok legnagyobb I. világháborús emlékművét nézzük meg Redipugliában.
5. nap: Megtekintjük a tengerparti sziklaormon épült Duino-i várkastélyt, amelynek alapja egy római kori
erőd. A vártoronyból gyönyörű látványt nyújt a tenger.
Hazautazás, Maribor séta a városban. Érkezés Szegedre az esti órákban.
A kirándulás költsége: 120000,- Ft.
Ez fedezi a 4 éjszakai szállást, a 4 félpanziót, (reggeli, estebéd), a nemzetközi előírásoknak mindenben
megfelelő, kényelmes autóbusz költségeit, a belépők árát, a szervezés díját.
A CSMKE 2500 Ft-ot térít a tagjai számára.
Hivatalos pénznem: euró.
Szállásunk: a 3 csillagos Hotel Dvorec-ben lesz Tolminban, félpanziós ellátással, 2-3-4 ágyas szobákban.
(http://www.hoteldvorec.com/en/)
Szükséges úti dokumentum: érvényes útlevél vagy személyazonossági igazolvány.
Biztosítás: egyénileg kiváltott Uniós Egészségügyi Kártya (ingyenes), csoportos biztosítási kiegészítéssel
(ezt majd szeptemberben intézzük annak, aki kéri)
Jelentkezés: 2018. május 25-ig 25.000,- 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 (25.000,- Ft) 2018. június 15-ig,
a 3. részletet (25.000,- Ft) 2017. július 27-ig,
a 4. részletet (25.000,- Ft) augusztus 24-ig
az 5. részletet (20000,- Ft) szeptember 10-ig kérjük befizetni a szervezőknél.
Jó utat, jó időt és szép élményeket kívánunk!
A szervezők: Nagy Zsuzsanna, Oros Sándor
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