
 

2012. Július 12 - 19. 
 Indulás: Gyülekezés 2012. július 12-én, csütörtökön a Műcsarnok mögött a homokóránál 11:30-ig. Bérelt buszunk 

12:00-kor indul. 

 Érkezés: 2012. július 19-én 12:00-ra a kiindulási helyszínre. 

 Költség: 70 EUR + 30 000 Ft (utazás + szállás + belépők), melyből 40 EUR foglalót a jelentkezéskor kell befizetni 

2012. március 15-ig. A fennmaradó költség három részletben fizethető havonta (10 000 Ft + 10 EUR / hónap). A közös 

költség nem tartalmazza az étkezést és a fakultatív hajókirándulás árát (4 EUR oda-vissza). 

 Jelentkezés: 2012. március 15-ig fr. Fejes Istvánnál (fejesistvanofm@gmail.com) 40 EUR foglaló 

befizetésével és az útlevélszám megadásával. 

 Visszamondás: A kirándulást az indulás napjáig vissza lehet mondani, viszont amennyiben nem találunk jelentkezőt az 

üres helyre, a már befizetett részleteket nem tudjuk visszaadni, ugyanis ezekből előlegeket kell kifizetni. 

 Szállás: 1-2. éjszaka buszon; 3-4-5. éjszaka kempingekben, sátorban; 6. éjszaka panzióban; 7. éjszaka buszon. 

 Étkezés: Az étkezésről mindenki egyénileg gondoskodik igényei szerint. A hegyi túrákra jól jöhet a müzli, mazsola vagy 

a diákcsemege, csoki. Lehet hozni tartós élelmiszert, konzerveket, zacskós tésztákat, leveseket. Főzési lehetőség nem 

nagyon lesz az út alatt. Ha szeretnél főzni, akkor hozzál kemping gázfőzőt és hozzá palackot. Görögországban lehet 

találni olcsó vendéglőket, de könnyen belefuthatunk az igen drága tavernákba is… 

 Általános felszerelés: hálózsák, izolír, sátor (2 személyenként egy darab számolva, több semmiképp ne legyen!) ha van 

diákigazolvány, fürdőruha, törölköző, műanyag szandál a tengeri sünök ellen, saját gyógyszerek, kés vagy bicska, 

zseblámpa, túrabakancs vagy túracipő a túrákhoz, meleg öltözet (kabátra szükség lehet rossz idő esetén ill. a 

hegyekben), sapka napszúrás ellen, napkrém. Mivel minden nap kirándulunk, csillagtúrázunk, ezért érdemes hozni egy 

kis hátizsákot az aznapi ennivalónak, esőkabátnak, fürdőruhának.  

 Pakolás: Próbáljunk meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a busznak kicsi a csomagtere. Kerüljük a papírdobozba 

való csomagolást, ill. kartonszámra ne vásároljunk vizeket, mert úgy sem lesz elég, csak a helyet foglalja. Csomagodat 

vedd kétfelé (de ne több felé!): legyen egy kisebb hátitáska, amelyben benne vannak személyes irataid, pénzed, 

fényképezőgéped, fogkeféd és fogkrémed, továbbá egy pulóver (este a buszon hideg van), esőkabát, fürdőnadrág és 

törülköző, egy közepes méretű ásványvizes palack. Ezt vidd fel a busz fedélzetére. A nagycsomagodba legyen minden, 

amit egész nap nem használsz, amit csak este a szálláshely elfoglalása után kell elővenned. 

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél és esőkabát! 

 A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. Akinek van Európai Egészségbiztosítási Kártyája, hozza el. 

Akinek nincs, ingyenesen kiválthatja az alábbi módon: 
Információ: Telefonon: 06-40-200-347 vagy interneten: www.oep.hu 
Kiváltás módja: El kell menni a lakóhely szerinti megyei egészségbiztosítási pénztárhoz. Ez Budapesten a Teve u. 1. alatt /Árpád hídi metrómegálló/ 

található (nyitva: H,K,Cs: 14:30-ig; Sz: 17:30-ig; P: 12:00-ig). 

nagykorú esetén szükséges dokumentumok: 1) Személyazonosságot igazoló okmány, 2) Lakcímkártya, 3) TAJ-számot igazoló okmány 
kiskorú esetén: 1) Születési anyakönyvi kivonat, 2) lakcímet igazoló okmány, 3) TAJ-számot igazoló okmány, 4) eljáró szülő személyazonosságát, 

lakcímét igazoló okmánya



Tervezett program: 

 
Július 12.: Indulás Budapestről – M5 – Hu/SRB határ – Subotica – Novi Sad – Beograd – Nis – 

SRB/Bu határ – Kalotina Zapad – Sofia – Kulata - Bu/Gr határ – Sérres útvonalon Filippibe. Az 

éjszakát a buszon utazással töltjük.  

Július 13.: Reggelre érkezünk meg Filippibe. Reggeli elfogyasztása után megtekintjük az egykor 

virágzó kereskedőváros romjait, ezáltal elképzelhetjük milyen volt ez a város Szent Pál idejében. 

Filippi után még 3 órát utazunk, hogy elérjük Halkidiki középső nyúlványát, a Sithonian-félszigetet. 

A nap hátralevő részét és az estét Neos Marmaras homokos tengerpartján tölthetjük strandolással, 

pihenéssel, vagy sétálhatunk a hangulatos kis városkában. Este 22:30-kor indulunk tovább 

Lefkadára, az éjszakát a buszon utazással töltjük.  

Július 14.: Korán reggel napfelkeltére érkezünk meg a Jón-tengeren található Lefkada szigetének 

Nydri kisvárosába. Egész napunkat pihenéssel töltjük, az esti szállás Nydri közelében lesz 

kempingben. Nydri tipikus görög tengerparti kisváros homokos stranddal, macskaköves szűk 

utcákkal és hangulatos vendéglőkkel, apró kikötővel.  Nydri-ből fakultatív program keretében 

hajókirándulásra is indulhatunk a közeli Meghanisi-szigetre. Meghanisi kicsiny szigetét gyalogosan 

lehet bejárni, itt további strandokat és 2 kis halászfalut kereshetünk fel. 

Július 15.: Reggeli után elhagyjuk a kempinget, de még a napot Lefkada-szigetén töltjük. 1 órás 

buszozás után első megállónk Görögország második legszebb tengerpartja Porto Katsiki. A hófehér 

sziklafalakkal szegélyezett türkizkék színű strandot dél körül hagyjuk el és kb. 1 órás buszozás után 

érkezünk meg Aghios Nikitas halászfaluba, ahol a délutánt töltjük. Gyalogosan bejárhatjuk a 

halászfalut vagy folytathatjuk a strandolást Nikitas meredek sziklafallal határolt strandjainak 

valamelyikén. Aghios Nikitas-ból szentmise után 18 órakor indulunk északnak, és kb. 3 órás 

buszozás után érkezünk meg Ioannina városka tóparti kempingjébe.  

Július 16.: Reggel egész napos túrára indulunk a Pindos-hegység Vikos-Aoos Nemzeti Parkjába. 

Első megállónk Mikro Papingo. Itt két program közül lehet választani: A csapat egyik fele felmegy 

az Astraka-hágónál található Astraka menedékházhoz (oda vissza: 6 óra). Itt szép idő esetén pazar 

kilátásban lehet részünk a Gamila-hegység csúcsaira, láthatjuk a Lápatost és Ploskost is. Rövid 

pihenő után a háztól a már megismert útvonalon térünk vissza Mikro Papingo-ba. Itt lesz lehetőség 

ebédszünetre és rövid sétára a túrázó csapatnak. Ezalatt a csoport másik fele kedvére barangolhat 

Mikro és Megáló Papingo hangulatos utcáin, hűsölhet az árnyas fák alatt. Az itteni építészet teljesen 

más, mint a tengerparti: a kövekből épült, palával fedett házaknak megvan a sajátos hangulata. 

Délután ugyancsak két program közül lehet választani: A csapat egyik része leereszkedik a Vikos-

kanyonba és kb. 3 órás túrával jut el Vikos kicsiny falvába. Ezalatt lesz lehetőség hűs patakban 

fürdeni és megtekinteni egy elhagyott kis templomot: Panayia-t is. A csoport másik része átmegy 

busszal Vikosba, itt bevárja a túrázó csapatot, a naplementét már együtt élvezzük a Vikos kanyon 

felett. Innen kb. 1 óra buszozással érünk vissza Ioannina-ba.  

Július 17.: Reggel elhagyjuk Ioannina-t, első megállónk Metsovo hangulatos városa. Teszünk egy 

rövid sétát a városban, beülhetünk egy kávéra a hatalmas tölgyfák árnyékában vagy felkereshetjük a 

helyi piacot. Második megállónk Kastória, mely az ugyanazon nevű tó partján fekszik. Itt lesz időnk 

felkeresni a több mint 50 bizánci templomot, melyek elszórtan helyezkednek el a 

városkában. Innen még 1 órás utazás vár ránk a Prespa-tó partjáig, ami egyben a 

görög-macedón határ is. A Kis Prespa-tavon felkeresünk egy kicsi szigetet, amelyen 

egy romos kolostor is található. A szigetet egy kis fahídon keresztül közelítjük meg. 

Miután kigyönyörködtük magunkat a szigeten, elfoglaljuk szállásunkat a közeli 

Agios Germanos falu egyik tradicionális panziójában.  

Július 18.: Reggeli után két program között lehet választani. Lehet sétálni a Prespa-

tó partján, Agios Germanos falucskában vagy egy fél napos kirándulást lehet tenni a 

Verno-hegységben (5 órás túra). A faluból folyamatosan emelkedünk egyre feljebb, 

miután elértük a gerincet a másik oldalon leereszkedünk Pisoderi hegyi falujába. 

Ekkor Agios Germanos-ban maradt csapattal elindul a busz, felszedi a kiránduló 

csapatot Pisoderi-ben és már együtt folytatjuk utunkat Florina-n át Macedóniába. 

Késő délután érkezünk meg Prilep-be. Itt is kettéválhat a csapat: a csapat egyik fele 

Prilep-ben vacsorázhat, a másik fele ezalatt felsétálhat a Zlato-hegy oldalába épült 

Treskavec-kolostorba (1,5 óra gyalog felfelé). Miután a kolostornál megcsodáltuk a 

naplementét visszasétálunk a buszhoz és elindulunk hazafelé Veles – Kumanovo 

MKD/SRB határ – Leskovac – Nis – Beograd – Novi Sad – Subotica – SRB/Hu határ 

– M5 útvonalon Budapestre. Az éjszakát a buszon utazással töltjük. 

Július 19.: Dél körül érkezünk Budapestre.  

A TÁJÉKOZTATÓ KÉPEI: 1. OLDALON: PORTO KATSIKI; 2. OLDALON: FILIPPI, VIKOS, MIKRO PAPINGO, TRESKAVEC-KOLOSTOR, VIKOS-KANYON 


