Kirándulás Horvátországba, a Krka Nemzeti Parkba.
A tavaly végigjárt Plitvicei tavak után a NAV NYOSZ Arrabona Adóügyi Klubból és a Győri Pénzügyőr Klubból
42 fő idén nyár végén a horvátországi Nemzeti Parkba kirándult saját költségén 3 napra. A Krka folyó KözépDalmácia legnagyobb folyója. A Dinaridák lábánál ered, és keskeny sziklafalak között, vízeséseken, tavakon
keresztül jut el a tengerbe. A tavakon hajóról is meg lehet tekinteni a vízeséseket.
Első nap szemerkélő esőben Szent László király által alapított várost, Zágrábot barangoltuk be. Az Alsóváros a
19. század végén épült szecessziós stílusú épületeiről, a Felsőváros a középkori utcáiról, házairól híres. Láttuk a
Katedrálist, melynek két magas tornya között 1m a különbség, hogy a hegyek felől egyformának látszódjék, a
Jellasics teret, ahol – felújítás után - a szobor kardja ma már nem mutat fenyegetően Magyarország felé, és
megcsodáltuk a Szt. Márk templomot, melynek mázas cseréptetői alatt arany kupolás templombelsőt találtunk.
Tovább utaztunk kisebb megállókkal a Krka Nemzeti Parkba, ahol a szállodánk és a vacsoránk már terített
svédasztallal várt.
Második napon gyönyörű napsütésre, és hangos kakasszóra ébredtünk. Reggeli után kirándultunk a Krka folyó
alkotta tavakhoz, és vízesésekhez. Kicsi kirándulóhajónkkal először a visovaci szigetecskén épült 16. századi
ferences kolostornál kötöttünk ki, majd tovább hajóztunk a nyaklánc szerű Roski vízeséshez. Több mint négy órás
vízi kiránduló utunk végén, a Nagy vízesés előtt szálltunk ki. Csodálatos látvány volt Európa egyik legszebb
mészkő vízesése! Délután sétára indultunk Sibenikbe. A velencei uralomra emlékeztető város tengerparti sétányán
végigballagva értük el a Szt. Jakab-katedrálist, amely a 16. század elejének egyik építészeti kuriózuma, tisztán
kőből, kötőanyagok nélkül épült. Szabad program során mindenki egyénileg is élvezhette a városka és a tengerparti
sétány egyedi hangulatát. Este hétre értünk vissza a vacsorához, előző napi szálláshelyünkre.
Harmadik nap volt kirándulásunk utolsó napja. Korán reggel már a horvát tengerpart kellős közepén fekvő
Zadarba utaztunk, mely szintén magyar emlékekben gazdag. Látnivalói megtekintése után: az Öt kút tere, Szt.
Donát-körtemplom, Fórum, Városkapu, Népek tere a tengerhez sétáltunk. A délszláv háborúban Zadar súlyosan
megsérült, a várossal együtt a tengerparti sétány is. Felújításakor 2005-ben épült a Tengeri Orgona, ez lyukakkal
rendelkező lépcsősor, ami a hullámverés hatására hét különböző hangszinten, öt mélységben tud „zenélni”. A
világhírű tengeri orgona mellett pár méterrel egy újabb modern látványossággal találkoztunk: a Nap köszöntése
nevű alkotás több száz napelemből álló, kör alakú fényjáték, mely leginkább szürkületben és este élvezhető. Mielőtt
hazafelé tartó buszunkra felszálltunk volna, szórakozásként sorra került a piac is. Innen igazán különleges
szuveníreket vihettünk haza az otthon maradt családtagjainknak, legnagyobb sláger az érett piros bélű füge és a
belőle készült fügepálinka volt.
Délután 2-kor indultunk haza Zadarból, és kisebb megállókkal este 9 órára már Győrben voltunk! Csodás három
nyári nap volt! Vízesésekkel, tengerrel, dalmát városokkal, gyönyörű tájakkal, jó társasággal és feledhetetlen
élményekkel!
Győr, 2018. szeptember 17.
Lánci István Lászlóné
kulturális felelős
Aki kíváncsi a fényképekre, az alábbi linkekre kattintva látogasson el a klub közösségi oldalára és tekintse meg a
képeket. Itt csak a boldog utazók csoportképét tesszük közzé.
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A nézegetéshez a saját facebook oldalra be kell jelentkezni.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2237044876525170&id=1405471353015
864&__xts__[0]=68.ARC6I1m8kYrGiSBiTqAd5M5RWw2sZzprhnYh1atV0hvOuqXmHR0MimG51JBD
45WOfR9sgMt9-ka7EXmGP62Hvdz_fhBrdQ038uJZ9AwMUjYRW36MqXqr4eqVrE_URqeP4dVkHYlGSBfqMDpu8F4zof98s08GWG97xXAROUbC
1XG0KwzMt3KIw&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2237042426525415&id=1405471353015
864&__xts__[0]=68.ARC_rj085MP9CscYk6W6LHV6VWuPDLbZCdWDPnbBlxy7qtsbOpmRtBAXCUV
2iLaZGp6IIZcgU-bkNu8P7NHx8kffH_ZHD2SBWHd8HyUEZGjF4XCBWde6WKaYcCgnnT9jifWXPviOblo9Yw15uSJuZ89_1cUNJCStcUXyHWoiTd-vJci-ZZ6qg&__tn__=-UC-R
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