
Balkáni hangulatok: hidak, mecsetek, bazárok, mandarinok 

Kalandozások Bosznia-Hercegovinában és Dubrovnikban 

2020. október 21-25. 
 

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete nevében sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a 2020. október 

21-25. között megrendezendő tanulmányútra Bosznia-Hercegovina tájaira, ill. Dubrovnik városába. Utunkon ismét Bíró 

Gábor, az érdi Vörösmarty Gimnázium történelem-földrajz szakos tanára fog kalauzolni bennünket. 

RÉSZLETES PROGRAM: 

1. nap: Indulás a hajnali órákban Szegedről, a Rákóczi térről. Szarajevó főbb nevezetességekei: Ferenc 

Ferdinánd merénylet helyszíne, a Latin híd, az egykori Városháza, ahol ugyancsak megfordult a merénylet 

előtt a trónörökös, Bory Jenő emlékszobor „hűlt” helye. A város négy vallás találkozási helyszíne, így 

megtekintjük az Ortodox katedrálist, a római katolikus székesegyházat, a zsinagógát és a Gazi Husrev 

dzsámit a gyönyörű óratoronnyal, ami egyben napjainkban Szarajevó szimbóluma is. A keleti hangulatú 

bazári forgatag szabad idő alatt. (A Dzsámiba a belépődíj 2 euró) Este vacsora a szálláson, Szarajevóban. 

2. nap: Mostar: a római katolikus templom, bazári forgatag (vásárlási lehetőség szabadidőben). A 

délszláv-háború pusztításának szimbólumává vált, az UNESCO Világörökség részét adó, mostari Öreg-híd, 

Koski Mehmed pasa mecset, melynek minaretjéről fantasztikus kilátás. Szabadidő és fakultatív ebédelési 

lehetőség. (A mecset és a minaret belépődíja 5 euró/fő.) A bosnyákok „kis-plitvicéje”, a Kravica-vízesés. 

(Belépődíj 5 euró/fő.) Este érkezés Neumba a szállásra. Utána a szállodában vacsora. 

3. nap: A reggelit követően a Neretva-folyó deltájába látogatunk, ahol több mint egymillió mandarin- és 

narancsfa található, melyeken évente 60-80 ezer tonna édes, mag nélküli, ízletes gyümölcs terem. 
Az ültetvényen a mandarin likőr és pálinka köszöntőitalt, valamint aszalt gyümölcskóstolót követően a házigazdák bemutatják 

a mandarinszedés technikáját, termesztésének módját. 

A szüreten mindenki ingyenesen szedhet 3 kg mandarint. A szüretet követően rövid buszozás után a Neretva-deltában csónakos 

fotószafarival érkezünk házigazdánk farmjára, ahol egy tradicionális és ízletes, ebéd következik (parázson sült lepénykenyér, 

rizotto, polenta, halpörkölt, hal és húsos tál körettel, korlátlan bor, víz, kávé) kerül felszolgálásra. 

A szállásra vezető úton visszafelé az egyik kereskedőtől lesz alkalmunk vásárolni helyi specialitásokat 

(többféle olívaolaj, mandarinméz és lekvár, levendulaméz, stb…). Neumba az esti órákban érünk vissza. 

4 nap: Dubrovnik: A városnézés során megismerkedünk a település több száz éves történelmével, a Pile-

kapun belépve a város főutcája (Stradun), a Főtér és főbb nevezetességei: Szent Balázs székesegyház, 

Roland-szobor, Sponza-palota, Városháza, Óratorony, Kis-Onofrio-kút. 
Az 1526-ig Magyar Királyság tulajdonában lévő városnak több irodalmi (Szabó Lőrinc) és történelmi vonatkozása is van. A 

XVIII. századig itt őrizték a Szent Jobb ereklyét, amit Mária Terézia hozatott haza. A domonkos kolostorban őrzik Szent István 

királyunk állkapcsának és koponyájának egy darabját, a ferencesek kolostorában pedig Szent László ereklyét őriznek. 
Kb. 3 órás szabadidőben lehetőség nyílik ebédelni, múzeumok, templomok, zsinagóga megtekintésére, sétahajókázni a 

fantasztikus Lokrum-szigetre, esetleg egy rövidebb fürdésre az erődváros falai alatt. A késő délutáni órákban indulunk vissza a 

szállásra. 
5. nap: Reggeli után indulás Neumból, hazaérkezés este 9-10 óra körül (határátlépéstől is függően). 

A kirándulás költsége: 120000 Ft (egyágyas felár 20000 Ft) + a belépők: 12 euró, 

amely fedezi a félpanziós szállást, a mandarinszüreti programot 3 kg ingyen mandarinnal, ebéddel, 

hajózással, az autóbuszos utazás költségeit, a szervezés és az audioguide bérlés díjait. 

A CSMKE 2500 Ft-ot térít a tagjai számára. 

Hivatalos pénznem: Boszniában: bosnyák márka és euró, Horvátországban (Dubrovnik): kuna 

Szállásunk: 1 éjszaka szállás Szarajevóban, 3* szállodában, 3 éjszaka szállás Neumban, 4* szállodában, 

2ágyas szobákban, félpanzióval 

Szükséges úti dokumentum: érvényes útlevél vagy újtípusú személyazonossági igazolvány (90 napon túli 

lejárattal) 

Biztosítás: egyénileg kiváltott Uniós Egészségügyi Kártya (ingyenes), csoportos biztosítási kiegészítéssel (ezt 

majd szeptemberben intézzük annak, aki kéri) 
Jelentkezés: 2020. január 14-ig 10.000,- 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 (40.000,- Ft) február 18-ig, 

a 3. részletet (20.000,- Ft) április 18-ig 
 

a 4. részletet (20.000,- Ft) június 16-ig 

az 5. részletet (20.000,- Ft) augusztus 22-ig,

a 6. részletet (10.000,- Ft) szeptember 9-ig kérjük befizetni a szervezőknél. 
 

Jó utat, jó időt és szép élményeket kívánunk! 
 

A szervezők: Nagy Zsuzsanna, Oros Sándor 

Somogyi-könyvtár 

6720, Szeged, Dóm tér 1-4. 

Tel.: (62)425-525 ; Fax: (62)426-521 

E-mail: nagy.zsuzsa@sk-szeged.hu, 

 oros.sandor@sk-szeged.hu 
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