Montenegró lenyűgöző természeti szépsége
2022. június 10-14. (péntek-kedd) max. 7 fő
Irányár: 150 000,-Ft/fő, mely tartalmazza az utazás, szállás, reggeli, állandó idegenvezetés költségeit és a
belépő díjakat: Stari Bar, Lipa barlang.
Az ezen kívül felmerülő belépő díjakat és más étkezést nem.
1. nap:
4.00 Indulás Kozármislenyből (felszállás saját lakásnál Pécs, Kozármisleny, Mohács területén)

Piva Canyon – letérünk a főútról és megmásszuk az egyik hegyet (autóval)
A Piva tó kanyonja 900 m mély. 1970-ben építették meg a 220 m magas gátat, ami
egyike a legmagasabb gátaknak a kontinensen. A Piva kanyon Montenegró egyik
leggyönyörűbb helye, kétoldalról hatalmas hegyek határolják. A tó
vize csodálatos kék színű, melyen pompázatosan szikráznak a nap sugarai. A víz
némely részén eléri a 200 m mélységet, hossza pedig 45 km.

Szállás, esti séta és vacsorázási lehetőség Podgoricán ( 3 éjszakát töltünk ebben a szállodában)
2. nap:

Skadar-tó
A Skadar tó a Balkán félsziget legnagyobb tava. Egy nedves, mocsaras mediterrán,
mindig zöldellő terület. Éghajlata szubmediterrán. A tél enyhe, még januárban is 7
fok a tó legkisebb hőmérséklete. Nyáron 40 fok feletti levegő és 27 fok feletti
vízhőmérséklet jellemzi. A Skadar tó nyári vízszintje 370, míg télen 540 km2.
Átlagos mélysége 5 méter. 50-50 emlős és halfaj illetve 280 féle madárfaj él itt.

Stari Grad Bar - a vár és a város
A romváros legősibb részét II. Jusztinianosz bizánci császár építtette, de egyes
elemek valószínűleg az 5. századból származnak. A jó állapotban megmaradt felső
erődöt a második világháborúban börtönnek használták a megszállók. Ma már csak
az alapjai állnak a város védőszentjéről, Szent Györgyről elnevezett, román stílusban
épült templomnak, amelyet a 17. században mecsetté alakítottak át, majd 1882-ben
megsemmisült egy lőporrobbanásban. A város nyugati részén állnak a volt ferences
kolostorhoz tartozó templom maradványai. A falakon nagyon rossz állapotban
fennmaradt freskótöredékek láthatók. Jó állapotban maradt fenn az óratorony,
valamint egy 18. századi török gőzfürdő. Szintén megkímélte az idő a településhez
vezető akvaduktot, amelynek tövében ma lakóházak állnak.

Budva
Budva a legnagyobb tengerparti település Montenegróban, a montenegrói turizmus
metropolisza. Lakóinak száma: 19 218 fő. A természeti szépségek mellett, a szigetek
és a festői partszakaszok láthatók. Budva gazdag történelmi emlékekben is.
Az óváros egy kicsiny félszigeten fekszik és a kulturális örökség bölcsője. Keskeny
utcák keresztezik egymást, kis terekkel és híres épületekkel, mint például a
Szentháromság-templom, ami helyet ad Stjepan Mitrov Ljubisa író síremlékének,
vagy a Sv. Ivan, Sv. Bogorodica és Sv. Sava-templomok. Tengerpartja 21 km
hosszú 17 stranddal.

Lipa-barlang
A Lipa-barlang egy karsztbarlang, mely a montenegrói Cetinje közelében található.
Körülbelül 2,5 kilométeres átjárókból és csarnokokból álló rendszerrel rendelkezik,
ami Montenegró egyik legnagyobb barlangjává teszi.

Rijeka Crnojevića
Ivan Crnojević Zeta uralkodója (1465-1490) építette itt az első erődöt, hogy távol
tartsa a törököket. Ezen a környéken volt az első gyógyszertár Montenegró területén,
valamint az első fegyverműhely is. Készítettek itt halpikkelyből gyöngyöt is. Rijeka
Crnojevica bejáratánál egy kőhíd „Danilo hídja” fogadja a látogatót. A folyó
Montenegró egyik legszebb és legimpozánsabb természeti látványossága, igazi
ősvadon. A területen 270 madárfaj él, melyek legnevesebb képviselője az itt fészkelő pelikán. Körös-körül érintetlen mocsárvilág, végeláthatatlan tavirózsa mezők
terülnek el. A helyi halászok ladikösvényeit használva lehet a folyón csónakázni.
3. nap:

Herceg Novi
Herceg Novi Montenegró északi üdülő riviérája. Helyileg a Kotor tó északi partján,
az Orjen hegy lábainál fekszik. Kristály tiszta tenger, hatalmas hegyek, hegyvidéki
hangulat és a mediterrán élet lazasága jellemzi. Az 5 kilométer hosszú Pet danica
sétányon kedvünkre sétálhatunk, strandolhatunk. Kedvező klímája miatt, Herceg
Novi nyaraláson túl őszi, tavaszi vagy téli pihenésre is tökéletes.

Kék barlang
A Kék barlangba két bejáraton át juthatunk be, az egyik igen széles, de alacsony, a
másik bejárat pedig az ellenkezője. A turista hajók a szélesebb bejáratot használják a
biztonságosabb hajózás miatt. Amikor a tenger nyugtalan akkor a hajók nem
indulnak el a barlangba. A barlang területe igen nagy, egyszerre több hajó is elfér
benne. A víz mélysége a barlangban 3 - 5 méter, a barlang magassága 9 méter. A
különlegessége abban van, hogy a tenger itt hihetetlenül tiszta, a barlang falairól
visszatükröződik a beszűrődő napfény és a vizet csodálatos kékre színezi, ezért
kapta a Kék barlang nevet.

Perast
Kotorttól 12 km-re van nyugatra, és a legjobban megőrzött barokk épületeket
találjuk Perastban. A legerősebb és a leggazdagabb a XVII. és a XVIII. században
lett, amikor a tengerészet mint hivatás megerősödött a városban. Ebben az időben
épültek a legszebb épületek Perastban. A hajós kapitányok palotái barokk stílusban
készültek, ezek közül kitűnik a Bujović 1693-ban épült, a Zmajević, Badović és
Smekja.

Kotor
A kotori óváros az egyik legjobban megőrzött középkori városközpont a térségben.
A város stílusa mediterrán, teljesen a XII. - XIV. század építészetére jellemző.
Aszimetrikus, keskeny utcák és terek, értékes épületekkel, mind a középkori
építészeti stílust hordozzák magukon. Kotor felkerült az UNESCO listájára, mint a
Világörökség része. A falak hossza 4,5 km, magassága 20 méter, vastagsága 15
méter. A falakat még az illir korszakban kezdték építeni és a XVIII. században lett
befejezve. A három városkapu közül a legrégebbi a déli kapu, a IX. században épült,
míg az északi és a Fő kapu a reneszánsz stílusban készült a XVI. században.
4. nap:

Podgorica
Podgorica első lakói az illírek voltak, a rómaiak a várost Diocleciának nevezték el.
Ebből a korból csak az épületek alapjai maradtak fenn. A törökök voltak a város urai
1879-ig, a város a nevét 1474 óta viseli. Az I. világháborúban az osztrákok, 1941 1944 között az olaszok, németek tartották a várost megszállva. 1946-ban Titogradra
változtatták majd 1992-ben kapta vissza a Podgorica nevet. A fővárosnak 150 000
lakosa van, a II. világháború teljesen romba döntötte a várost, melyet újjá építettek.
A Sahat Kula (óratorony) egyike a megmaradt történelmi épületeknek. A Hotel Crna
Gora a legjelentősebb művészeti galériája Montenegrónak.

Antik Duklja
Az antik város maradványai Podgorica közelében van. A régmúltban az illír
Docleata nemesség központja volt, i. e. az I. században római katonai központja volt
a déli dalmáciai provinciáknak. Doclea Skadar és Narona útkereszteződésénél épült
fel, legnagyobb virágkorát a Domicijana és Trajana idején élte amikor megkapta a
municipija státuszt. A gótikus nemesség az V. században lerombolta. A VI.
században a földrengés teljesen befejezte a város lerombolását, a vizanti vezetőség
újraépíti a várost. Az antik jellegét a szlovének megjelenésével elveszíti.
A IX. században újból központi szerepet kap a hely, új névvel Duklja.
Természetesen védve volt és magas falakkal volt körülvéve a város. Az antik város
nagy része fel lett tárva, a négyszögletű bazilika , termek, villák, utcák.

Ostrg monostor
A monostor Niksic mellett egy kősziklába épült, ahonnan csodálatos kilátás nyílik
Bjelopavlicra. Ez a monostor az egyik legfontosabb zarándokhely Montenegróban.
A XVII. században Vasilije építette, itt is van eltemetve és csodatévőnek hiszik az
emberek. Földi maradványai a templomban van eltemetve. A monostor 1923.-1926
között fel lett újítva egy nagy tűz után. A templomok igazi művészeti értékek,
gyönyörű freskókkal vannak díszítve.

Szállás Zabljakban.
5. nap:

Durmitor hegység
Még 1872-ben Nikola montenegrói király érezte, hogy a Biogradska gora
felbecsülhetetlen természeti egységet alkot a jövő nemzedéke részére, ezért
törvénnyel védetté nyilvánította. Ez az őserdő az egyike annak az utolsó három
őserdőnek ami Európában található, a legtipikusabb őserdei vegetációval. A nemzeti
park 5400 hektárt foglal el, a Bjelašica hegy közepétől a Tara és a Lim folyó között.
Az erdő a terület 80 %-át veszi el. A legtöbb fa több mint 500 éves, 26 növényi
ökoszisztéma él együtt, 86 féle fa, 220 különféle növény. A több száz éves fák
magassága eléri a 40-50 métert is.

Tara kanyon
Vad, tiszta és fenséges a Tara folyó, hatalmas víz mennyiség, mely esőből és hóból
keletkezett. A Durmitor Nemzeti Parkhoz tartozik. A hegy gyomrából tör elő
északon és 140 kilométeren keresztül folyik. A több évszázados erózió folyamán a
talaj olyan változásokon ment keresztül, hogy 82 kilométeren keresztül sebesen
kanyarog. Ezzel olyan kanyon alakult ki, hogy a világon az első helyen álló
Kolorádó kanyon után a második helyen áll a Tara kanyon. Mélysége egyes
helyeken eléri az 1300 métert. A partok mellett sűrű, hűvös erdőségek vannak.

Jelentkezés és bővebb információ:
Palotai János (06-30/48-777-38,
mail: palotaix@t-online.hu)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete
Kozármisleny (www.csakszis.hu/2022)

