A Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézetének terepgyakorlati terve
Horvátországban, Boszniában és Hercegovinában
2017. július 6. (csütörtök) – 16. (vasárnap)
3050 km, 10 éjszaka
Július 6. (csütörtök) 7 óra vezetés

5:30-6:00 érkezés, bepakolás a buszba - 6:00 Miskolc Egyetemváros (indulás, 0 km) –Füzesabony (vasútállomás,
utasok csatlakozása, 70 km) - Fót (M3-M0/Auchan-parkoló, utasok csatlakozása, 175 km) –Kalocsa (Paprika múzeum,
http://paprika.asztrik.hu/ Nagyboldogasszony katedrális, érseki palota, 355 km) http://www.kalocsa.hu/kiemelt-latnivaloink/ –Mohács
(városnézés, Tesco bevásárlás, 450 km) http://www.mohacs.hu/hu/info/latnivalok/latogathato-muemlekek/index.html –Sátorhely
(Mohácsi Nemzeti Emlékhely, 460 km) http://www.mohacsiemlekhely.hu/ - H/HR határ (465 km) –Karancs (Karanac, Szabó
Pincészet, 490 km) –Laskó (Lug, református templom, 505 km) http://www.tzo-bilje.hr/hu/a-laskoi-reformatus-templom - Kopács
(Kopačevo, https://hu.wikipedia.org/wiki/Kop%C3%A1cs 515 km, szállás: camping)

Július 7. (péntek) 5 óra vezetés

8:00- Kopács (Kopačevo, Kopácsi Rét Természeti Park /„Gemenc testvére”/, bemutató központ, séta, hajózás, 0-5 km)
http://pp-kopacki-rit.hr/visit.html –Eszék (Osijek, világörökségi jelölt: erődítmény http://muemlekem.hu/hatareset/Eszeki-erod-Eszek-1229 ,
városnézés, Szent Péter és Pál Nagytemplom http://www.trianonmuzeum.hu/38-ajanlataink/amivarosunk/86-eszek, 15-20 km) –
Vukovar-Borovo Naselje (Kaufland, bevásárlás, 55 km) - Valkóvár (Vukovar, rövid városnézés, az 1991-es szerb ostrom
horvát áldozatainak emléktemetője, 60-70 km) http://www.vukovar.hr/ - HR/BiH határ (130 km) –Szrebrenik (Gornji
Srebrenik, hajdani magyar bánsági székhely, káprázatos fellegvárral, 180 km) (https://www.google.hu/search?
q=srebrenik&espv=2&rlz=1C1GIWA_enHU648HU648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwisov3H16bRAhVFc1AKHWfMDlAQ_AUICSgC&biw=1920&bih=974 – Lukavac- Bistarac
Gornji, 220 km, Bistaraci-tó, szállás: camping)

Július 8. (szombat) 5 óra vezetés

8:00 Lukavac- Bistarac Gornji (0 km) –Tuzla (a „Só város” óvárosa, városnézés, Pannon-tavak, 15 km) http://grad.tuzla.ba/
- Maglaj (óváros, vár, 100 km) https://www.google.hu/search?q=maglaj&espv=2&rlz=1C1GIWA_enHU648HU648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjN8ZTHqjRAhVHshQKHQ34CcQQsAQIKg&biw=1920&bih=974 –Vranduki szoros és vára (145 km) https://www.google.hu/search?
q=vranduk&espv=2&rlz=1C1GIWA_enHU648HU648&biw=1920&bih=974&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSwcia-6jRAhVGiiwKHS1BBo4Q_AUICCgB –Kraljeva Sutjeska (boszniai
bánok, királyok hajdani székhelye, ferences kolostor, 195 km) –Visoko (bosnyák bőripari központ, a feltételezett
bosnyák „piramisok” völgye, 225 km) https://hu.wikipedia.org/wiki/Boszniai_piramisok_v%C3%B6lgye –Sarajevo (bevásárlás, 260 km, szállás:
egyetemi szálloda, ágyban)

Július 9. (vasárnap) 1 óra vezetés

8:00- Sarajevo (Bosna forrása, világörökség jelölt: óváros, városnézés, kirándulás, bevásárlás, 30 km, szállás: egyetemi
szálloda, ágyban)

Július 10. (hétfő) 4 óra vezetés

8:00 Sarajevo (0 km) –Jablanicai-tó (Café Neretvica, rövid panorámás pihenő, 60 km) https://www.google.hu/search?
q=jablanicko+jezero&espv=2&rlz=1C1GIWA_enHU648HU648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSgKOnqqnRAhUGNxQKHRIIAwIQ_AUICCgB&biw=1920&bih=925 –Pozor-Šćit (ferences
kolostor a mesés Ramai-tó (fél)szigetén, 110 km) http://www.rama.co.ba/ - Jablanica (a neretvai csata (1943) helyszíne,
múzeuma, 155 km) még otthon megnézendő film: https://www.youtube.com/watch?v=VhaGAWpMcsc&list=PLDWnMtzNtULMqkpqm6484mc6-wbMqHL0l –Mostar
(világörökség: óváros és az Öreg-híd, városnézés, Konzum: bevásárlás, 200 km) –Blagaj (világörökség jelölt: Buna
forrása és a derviskolostor /Tekija/ http://www.blagajtekija.ba/en/history/, óváros, séta a hegyi erődhöz, 215 km, folyóparti szállás:
camping)

Július 11. (kedd) 5 óra vezetés

8:00 Blagaj (0 km) –Međugorje (világhírű katolikus zarándokhely, 30 km) http://www.medugorje.ws/hu/ https://www.google.hu/search?
q=medugorje&espv=2&rlz=1C1GIWA_enHU648HU648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGi-bltqnRAhXXNVAKHa7mDKYQ_AUICSgC&biw=1920&bih=925 –Kravice vízesés (fürdés,
50 km) https://www.google.hu/search?
espv=2&rlz=1C1GIWA_enHU648HU648&biw=1920&bih=925&tbm=isch&sa=1&q=Kravice+vodopad&oq=Kravice+vodopad&gs_l=img.3...97595.101400.0.101749.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.85tAsaUsWt4 –Počitelj
(világörökség jelölt: egy orientális álomvároska, ahol megállt az idő, erőd, nemzetközi művésztelep, 70 km)
https://www.google.hu/search?q=Pocitelj&espv=2&rlz=1C1GIWA_enHU648HU648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwif943ZuqnRAhVFdFAKHblVBt0Q_AUICCgB&biw=1920&bih=925 –Stolac (világörökség:
Radimlja Nekropola /sírmező, 133 középkori sírkővel /staćak/, óváros, erőd, Konzum: bevásárlás, 100 km)
https://www.google.hu/search?q=stolac&espv=2&rlz=1C1GIWA_enHU648HU648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOqNPHx6nRAhWFdlAKHcllBvUQ_AUICCgB&biw=1920&bih=925 –Neum (BiH/HR határ, 160
km) – Kupari (tengerparti fürdés, 230 km, szállás: camping)

Július 12. (szerda) 4 óra vezetés

8:00 Kupari (0 km) –Dubrovnik (Raguza, világörökségi óváros, városnézés, 10 km) http://www.visitdubrovnik.hr/index.php/en/ - Mali
Ston és Ston (Stagno Piccolo, Stagno, világörökségi jelölt: a Pelješac-félszigetet lezáró 5,5 km-es erődfalrendszer,
sólepárló, kikötő, 70 km) http://www.ston.hr/ - HR/BiH határ (87 km) – Neum - BiH-HR határ (95 km) –Opuzen (Forte
Opuseo, Neretva-delta, Konzum: bevásárlás, 115 km) https://www.google.hu/search?
q=opuzen&espv=2&rlz=1C1GIWA_enHU648HU648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW0sLnh7DRAhXEtRQKHdiQAHoQ_AUICSgC&biw=1920&bih=925 - Makarskai-riviéra: Baško Polje (Campo
di Bestonio, tengerparti fürdés, 195 km, szállás: camping)

Július 13. (csütörtök) 3 óra vezetés

8:00 Baško Polje (0 km) –Omiš (Almissa, hajdani kalózfészek a Cetina torkolatánál, kanyonjánál, 35 km) http://www.visitomis.hr/
–Split (Spalato, világörökség: óváros, Diocletianus-palota, Hajduk Split stadion, 65 km) http://www.visitsplit.com/hr/1/dobrodosli-u-split –
Solin (az ókori Salone romvárosa, 50 km) http://solin-info.com/en/attractions/monuments/ - Klis (Klissza vára, IV. Béla és családjának
menedéke, Szent Margit lányának szülőhelye, 55 km) http://www.tvrdavaklis.com/ - Trogir (Trau, világörökség: óváros egy
szigeten, IV. Béla és családjának menedéke, Konzum: bevásárlás, 95 km, tengerparti fürdés, 100 km, szállás: camping)

Július 14. (péntek) 4 óra vezetés

8:00 Trogir (0 km) –Krka Nemzeti Park (Skradini vízesések, 75 km) http://www.np-krka.hr/en/ - Šibenik (Sebenico, világörökség:
óváros, 90 km) http://www.sibenik-tourism.hr/en/ - Vránai-tó Természetvédelmi Terület (Vransko jezero, 135 km) http://www.pp-vranskojezero.hr/en/ - Zadar (Zára, világörökség jelölt: óváros a félszigeten, Super Konzum: bevásárlás, 170 km) – 19:00- Privlaka
(Brevilacqua, 200 km, tengerparti fürdés, szállás: camping)

Július 15. (szombat) 7 óra vezetés

8:00 Privlaka (0 km) – Maslenicai-híd (Novigradi-tengerszoros, 40 km) – Gračac (75 km) – Knin (hajdani horvát királyi
(11.sz.), báni (12-15.sz.) és püspöki székhely (11-15.sz.), 1991-1995 között a Krajinai Szerb Köztársaság fővárosa, híres
vár, 130 km) https://www.google.hu/search?q=knin+l%C3%A1tnival%C3%B3k&rlz=1C1GIWA_enHU648HU648&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiCc_XyYvTAhUJkiwKHRRWDBAQ_AUIBygC&biw=1920&bih=974&dpr=1#tbm=isch&q=knin&*&imgrc=Cfy-nhgiI2qNKM: – HR/BiH határ (átkelés a Dinara hegygerincen, 150 km) - Drvar
(195 km) - Jajca (Jajce, világörökség jelölt: óváros, vár, Pliva-vízesése, Tropic: bevásárlás, 320 km) – Rekavice (375 km,
folyóparti szállás: camping)

Július 16. (vasárnap) 9,5 óra vezetés

7:30 Rekavice (0 km 690 km) - Banja Luka (városnézés, vásárlás, 20 km 670 km) - /autópálya/ - BiH/HR határ
(Gradiska, 75 km) - /autópálya/ - Slavonski Brod (pihenő, 155 km) - /autópálya/- HR/H határ (285 km) - Mohács
(Tesco, pihenő, 300 km) – /autópálya/ - Budapest (megállás, 505 km) - /autópálya/ - 21:00 Miskolc Egyetemváros,
690 km)
A települések etnikai többsége: magyar horvát szerb bosnyák
Szállítási költség (3050 km, Scania busszal, 38 utas esetén) és szállásköltség (saját sátorban, túlnyomórészt tenger-,
folyó-, tóparti kempingekben) 11 napra összesen: 58.000,- Ft / fő

