
Az utazás abban az esetben valósul meg, 
ha a jelentkezők száma eléri az 50 főt.
Jelentkezni 
2012.szeptember 30-ig lehet, a szabad 
helyek függvényében.

Az utazás hivatalos lebonyolítója a 
Dolomiti Utazási Iroda. Engedélyszám: 
U-000710

EXTRÉM 
BALKÁN TÚRA

2012 október 19-23 3 nap, több mint 1800 km, 
rafting, geocatching, 
lézerpuska háború, helyi 
ínyencségek...

Bővebb informáciért csak nézd végig ezt a kiadványt. Ha 
az elolvasása után nem tör rád egy érzés, hogy “ide el kell 
menni”, akkor hagyd a fenébe.

Ha és amennyiben az érzés megvan és még az időpont is 
megfelel, ne késlekedj, mert a helyek korlátozott számúak. 
Jelentkezz egy az alábbi címre küldött, ‘jelentkezés’ tárgyú e-
maillel. 

balkanrafting@gmail.com
Leveled után már küldjük is az online jelentkezési lapot, 

valamint a további teendőket.

Ha félsz ne gyere!

EGY EXTRÉM KÖRTÚRA A BALKÁNON
Egy instant utazás 3,5! ország érintésével, rafting lehetőséggel, magas hegyekkel, túrázással, városnézéssel, 
kiemelkedő hangulattal, helyi ínyencségekkel az aktív pihenés kedvelőinek.

NÉZD MEG A RÉSZLETES PROGRAMOT!

mailto:balkanrafting@gmail.com
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A PROGRAM:

3 nap
3,5 ország 
több mint 1800 kmBudapest

Kamena Gora

Drvengrad

Sarajevo

1. NAP PÉNTEK
- indulás Budapestről
- ismerkedés az ismeretlenekkel

2. NAP 
SZOMBAT
- 7:00 érkezés Sarajevo-

reggeli, szállás elfoglalása
- 11:00 közös városnézés, 

majd “bosznia ízei”, 
szabadprogram

- 20:00 vacsora, éjszakai 
program: BB aka Buli a 
Balkánon

3. NAP 
VASÁRNAP
- 9:00 reggeli
- 10:00 indulás tovább
- 13:00 érkezés Drvengrad, 

falunézés, séta, szabadprogram
- 16:00 indulás Kamena Gorára
- 18:00 szállásfoglalás, napnyugta 

1600m-en, lézerháború, 
fergeteges buli a hegyen

4. NAP HÉTFO
- 8:00 reggeli helyi 

ínyencségekkel
- 9:00 választható program 

kezdés
- 16:00 estebéd
- 20:00 indulás Budapestre

Az ár tartalmazza:
- utazás
- szállás Sarajevo
- belépő a nemzeti 

múzeumba
-  a hétfői választható 

program ára(4. oldal)
- belépő a nemzeti 

parkba
- szállás a kulcsos 

házban a hegyen
- reggeli minden nap
- a hétfői vacsora szerb 

ínyencségekkel

Az ár nem 
tartalmazza:

- a kötelező 
utasbiztosítást

- az elfogyasztásra ítélt 
tudatmódosító szereket

130 €
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SZARAJEVÓ
Szarajevó Bosznia-Hercegovina 
fővárosa. A Dinári-
hegységben, a Miljacka-folyó 
két partján fekszik. 
Lakosságát elővárosaival 
együtt 400 ezer főre 
becsülik.

Az oszmán hódítók alapította 
város az újkor hajnalán 
Európa legfejlettebb városai 
közé számított. Az osztrák-
magyar korszak kapcsolta be 
az európai kulturális 
vérkeringésbe. A jugoszláv 
állam időszakában már téli 
olimpia házigazdája is volt.

Szarajevó nevével több fontos 
történelmi esemény is 
összeforrt. 1914-ben itt lett 
merénylet áldozata Ferenc 
Ferdinánd osztrák trónörökös, 
ami ürügyül szolgált az első 
világháború kirobbantásához. 
De a szarajevóiak élték át a 

boszniai háború (1992-1995) 
alatt a modern kori 
történelem egyik leghosszabb, 
több mint három éven át tartó 
ostromát is.

A város egyedülálló légkörét 
a történetét alakító négy 
vallási csoport (római 
katolikus, ortodox 
kereszténység, muszlim és 
zsidó vallás) által 
hátrahagyott épített és más 
kulturális javak adják. Az 
útikönyvek szerint Szarajevó 
a világ egyetlen városa, ahol 
néhány száz méteren belül 
katolikus és ortodox templom, 
mecset és zsinagóga is 
található.

PROGRAMOK
A városba érkezést követően 
néhány nevezetesebb hely 
megtekintése után 
szabadprogram következik.
Helyi segítőink eligazítanak 
bennünket az igazán jó helyek 
irányába, ahol a szarajevói 
csevaptól - amelynek 
jellegzetessége, hogy bárány 
és marhahúsból készítik - 
egészen a török eredetű 
desszertekig mindent 
kipróbálhatsz.

Jelentkezz, vagy kérdezz:

balkanrafting@gmail.com

Bosznia és 
Hercegovina

20
12 SARAJEVO

A KULTÚRÁK 
VÁROSA
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Lézerháború és túrázás, vagy egy 
kemény Rafting - Te döntöd el!

Ez a nap mindenki számára tartalmas 
időtöltést jelent, az adrenalinhajhászoktól 
a sétálásra, friss levegőre vágyókig 
egyaránt.

A raftingőrültek kipróbálhatják a Lim 
folyó lehetőségeit, mely 10:00-ás 
indulással egy egész napos programot 
jelent az ezt választóknak.

Ha hidegnek találod a vizet, vagy az 
időjárást az evezéshez, akkor 
választhatod a túrázást, amelyet 
egybekötünk egy kis lézerháborúval. A 
háború megkezdődik azon a területen, 
amelyen a partizánok harcoltak a 
betolakodó német csapatok ellen. Most 
lehetsz német, vagy lehetsz partizán, a 
csata hevében az életedért fogsz küzdeni.

Igény esetén geocatching!
Miután mindenki lelőtt mindenkit, 

mindenki megtalált mindent és a folyó is 
megzabolázódott, a kiadós vacsora 
valahol 18:00 és 19:00 óra között érkezik 
zseniális helyi ízek formájában. Lesz itt 
minden ami hús. Igazi pljeskavica, roston 
sült húsok és zöldségek, kupus, de a 
vegetáriánusok számára különböző 
saláták és helyi tejtermékek is terítékre 
kerülnek.

A hegyekben kapható kajmak olyan 
kulináris élményeket okoz, amelyhez 
hasonlót nagyon ritkán érezhetsz! 

(Az élmények többesszáma az 
ízlelőbimbók ingerlésének hatására 
kialakuló, többszörös orgazmikus élmény 
miatt, tudatosan lett használva az utolsó 
mondatban!-a szerző)

Találj rá 
határaidra
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Drvengrad egy újépítésű autentikus település
Drvengrad, vagy Fafalu, ismertebb nevén Küstendorf vagy 
Mećavnik, egy tradicionális falu, amelyet a szerb 
filmrendező Emir Kusturica épített az “Élet egy csoda” 
című filmjéhez.

A falu a Zlatibor környezetében található, közel 
Užice-hez, 200 km távolságra délnyugati irányba 
Belgrádtól, Szerbia fővárosától. A közelben terül el 
Mokra Gora és Visegrad, ahol a Nobel-díjas 
Jugoszláv író Ivo Andrić novellája játszódik a “Híd a 
Drinán”. A faluval Kusturica elnyerte a Philippe 
Rotthier European Architecture award díjat.

A település utcái a Kusturica számára jelentős, vagy 
személyesen is ismert hírességek neveivel rendelkeznek.
Így olyan utcákban sétálhatunk mint Nikola Tesla, Ernesto "Che" 
Guevara, Diego Maradona, Miodrag Petrović Čkalja, Federico Fellini, 
Ingmar Bergman, Joe Strummer, Novak Đoković és természetesen Ivo 
Andrić, akiről a főutca kapta a nevét.

Emir Kusturica - szerb filmrendező, forgatókönyvíró, 
színész, producer, zenész és zeneszerző. Beceneve: 
Kusta. Az 1980-as évek óta rendez mozifilmeket. 
Alkotásait a legjelentősebb fesztiválokon díjazták, 
Cannes-ban például kétszer is elnyerte az Arany 
Pálmát. Alkotásainak valóságos védjegyévé vált 
barátja, Goran Bregović muzsikája. Főbb alkotásai: 
1988 Cigányok ideje, 1993 Arizonai álmodozók 

(Arizona Dream), 1995 Underground, 1998 Macska-
jaj, 2001 Umca-umca, macskazaj, 2004 Az élet egy 

csoda.

Utazásunk alatt filmjeiből vetítünk.

MOKRA GORA - Drvengrad
”A háborúban elveszítettem 
a városomat(Sarajevo). 
Ezért szerettem volna 
megépíteni a saját 
falvamat. Német nevet 
visel : Küstendorf. 
Szemináriumokat szeretnék 
itt tartani olyan 
embereknek, akik meg 
szeretnék tanulni, hogyan 
kell filmet, koncertet, 
kerámiát vagy festményeket 
csinálni. Ez az a hely, 
ahol élni szeretnék, és 
ahova néhányan időről 
időre visszatérnek. 
Lesznek itt persze más 
lakók is, akik dolgozni 
fognak. Megálmodtam egy 
szabad helyet mely a 
kultura sokszínűségével 
harcol a globalizáció 
ellen.”

Emir Kusturica

DRVENGRAD - 
EMIR KUSTIRICA 
FALVA
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