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A Délvidék, a Balkán és az Oszmán fıvárosok magyar emlékei 

Utazás a Bácskától - Ázsiáig 
 
Idıpont: 2013. június 10 – 19.      GARANTÁLTAN INDULÓ UTAZÁS 
Létszám: 46 fı + 1 fı szakvezetı + 1 fı tudományos vendég 
Utazás: 50 fıs autóbusszal 
Szállás: 3 és 4 csillagos szállodák, 2 ágyas szobáiban 
Ellátás: Reggeli és vacsora 
 
Tudományos vendég: Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója  
 
Az utazás során számos magyar Balkán- és Oszmán-birodalom utazó, kutató életpályája is bemutatásra kerül, a 
megfelelı helyszíneken. Szó esik többek között báró Orbán Balázs (1829 – 1890) utazó;  gróf Széchenyi Ödön  
(1839 – 1922) utazó; Szıllısy Ferenc (1796 – 1854), Kossuth titkára; Frivaldszky Imre (1799 – 1870) zoológus; 
Karácson Imre (1863 – 1911) orientalista, fordító; Kúnos Ignác (1860 – 1945) nyelvész;  
Fehér Géza (1890 – 1955) régész; Ispay Ferenc (1918 – 1990) geográfus, törökországi kutató munkásságáról.    
 
1. nap / június 10: Az aranykalászt termı Bácska; Diadalmas Nándorfehérvár  
Indulás reggel 6:00 órakor a Hısök-terérıl. További felszállóhelyek: Kecskemét; Kiskunfélegyháza; 
Szeged - autópálya benzinkutak. Utazás pihenıkkel Palicsra. Útközben ismertetı a bácskai termıföldek 
gazdagságáról, a dualizmus kori Magyarország hajdani éléstáráról. Rövid séta a palicsi tópart parkjában 
és XIX-XX. századfordulós nyaralói között. Továbbutazás Újvidéken át Péterváradra. Séta a különleges 
barokk-biedermeier katonavárosrészen át a hatalmas erıdbe. A Duna panorámájának fényképezése, 
közben ismerkedés az erıdváros múltjával, a hunok megtelepedésétıl a XVIII. század óriási 
építkezéseiig. Utazás Zimonyra, I. Géza király városába. A Szerémségi szandzsák ékszere, majd 1918-ig 
a Monarchia egyik legsokszínőbb települése, ma talán Szentendre hangulatát idézi leginkább: Séta a 
Duna part vendéglıi elıtt, fel a Hunyadi-toronyhoz. Zimony több évtizede Belgrád egyik kerülete, de 
még ma is érezhetı, néhai különállása. Átkelés a Duna déli partjára, a Kalemegdánhoz, Nándorfehérvár 
híres erısségéhez. Az 1456. évi Nándorfehérvári diadal eseményeinek felelevenítése a helyszínen. Közös 
vacsora, majd fakultatív sétalehetıség a belvárosban. 

Éj Belgrádban 
 
2. nap / június 11: Az Al-Duna erıdjei; a Vaskapu-szoros szabályozása 
Reggeli indulás Szendrıre. Utazás közben ismerkedés a Magyar Királyság al-dunai védelmi 
rendszerével, néhai folyami flottájával. A Duna „hullámaira épített” Szendrı várát, Brankovics György 
szerb despota építette, az 1430-as években. Itt ülték Hunyadi Mátyás elsı kézfogóját, s innen irányították 
a Magyarország és az Oszmán-birodalom között ırlıdı piciny szerb államot, függetlensége elvesztéséig. 
Séta a dunai erıd falain belül- és kívül. Továbbutazás a drámai szépségő Galambóc vízig nyúló 
fellegvárához. Csoportkép készítés és séta. Utazás a Vaskapu déli oldalán, fotószünetekkel a 134 km 
hosszóságú szoros legszebb pontjain. Ismerkedés a magyar kormányok XIX. századi szabályozási 
munkálatainak történetével. Rövid pihenı és séta Donji Milanovac kikötıjében, a Duna „alsó 
könyökében”, a tengerré szélesedı víztömeg látványával. Továbbutazás a déli partvonalon a XVI. sz-ban 
épült Fetiszlám folyami erıdjéig. Megérkezés Bulgáriába Bregovo városánál, majd folyamatos haladás 
Vidinbe, esti érkezéssel. 

Éj Vidinben 
 
3. nap / június 12: Bolgár-törökök históriája; Magyar hadak útja 
Reggeli látogatás a Baba Vida erıdnél, majd séta az óvárosban: Szent Miklós templom – Pazvantoglu 
mecset. Vezetés a különleges szépségő Belogradcsik sziklaerıdjéhez. Útközben ismerkedés a bolgár-
török törzsek ıstörténetével, a bolgárok hun eredetmondáival és a bulgár kánok históriájával. A magyar-
bolgár ıstörténeti kapcsolatok vázlatos ismertetése Fehér Géza (1890 – 1955) munkái alapján. A 
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sziklaerıd bejárása, majd utazás délre az Iszkár-szurdok bejáratához. A szurdok a Balkán-hegység 
nyugati felének egyik legszebb képzıdménye. Az Iszkár két oldalán emelkedı fehér sziklák helyenként 
több száz méter magassággal tornyosulnak az országút fölé. Ismerkedés a hegység természeti 
földrajzával, rövid sétákkal Ljutibrod szikláinál, illetve Gara Lakatnik hófehér falainál. Útközben igaz 
mesék a Balkánra vezetett magyar hadjáratok korából (Nagy Lajos király balkáni hódításai; az 1396 évi 
Nikápolyi csata; Hunyadi János balkáni ütközetei). Megérkezés Szófiába a késı délutáni órákban. 2 órás 
városnézés helyi idegenvezetı irányításával (II. Sándor szobra; Nemzetgyőlés palotája; Alekszander 
Nyevszkij székesegyház; Kristal park; Nemzeti Galéria; Elnöki Palota; Régészeti Múzeum; Nemzeti 
Múzeum), majd rövid szabadprogram. 

Éj Szófiában 
 

4. nap / június 13: A Rila Nemzeti Park csodái  
Reggeli indulás délre, a Rila Nemzeti Parkba, Bulgária legnagyobb és legszebb természetvédelmi 
területére. Ismerkedés a nemzeti park egyedi értékeivel. Átutazás Rila városkáján, majd haladás a 
Rilszka völgyében a nemzeti park mélyére, az UNESCO világörökségi védelem alatt álló Rilai 
kolostorhoz. Az ıserdıvel benıtt hegyoldalak alján épült, Rilai Szent János (880-946) által alapított 
kolostor a bolgár egyháztörténet kincsestára. 20 m magas terméskı falai mögött 1200 év alkotómunkája 
és küzdelmei történetét ırzik. Vezetett séta a kolostor erıdben: Szőz Mária Születése-templom – Hreljo 
torony – Kolostorkonyha – Farmmúzeum – Kincses múzeum – Néprajzi Múzeum. Rövid szabadidı a 
kolostorban, a csodálatos színes freskók fényképezésével. Visszautazás a Rilszka völgyének bejáratához, 
majd haladás a nemzeti park északi határvidékén, Borovec síközpontjába.  Az 1.320 m magasan települt 
síközpont, valaha a cárok kedvelt klimatikus üdülıtelepe volt. Az utóbbi négy évtizedben épült 
szállodái „vegyes tájképi harmóniát nyújtanak”, de a háttérben húzódó hegyvonulatok egyedülállóan 
szépek: Ez a Balkán-félsziget ”teteje”. Bejelentkezés a hotelbe, majd a síparadicsom felfedezése, 
szabadidıvel. 

Éj Borovecben 
 

5. nap / június 14: Pihenı a Balkán tetején; II. Philipposz metropolisza 
Délelıtti felemelkedés a Gondola Yastrebeds felvonóval (6 személyes, zárt felvonó) 2.350 m magasságig, 
a Jasztrebec csúcsáig. Az idıjárási viszonyoktól és erınlétünktıl függıen túra a 2.925 m magas Muszala 
csoport tövében. Ismerkedés a Muszala természetföldrajzával, kızettani felépítésével. A Teleki zászló 
kitőzése a legmagasabb elért ponton. Késı délutáni leereszkedés a „Balkán tetejérıl” a Marica völgyébe. 
Utazás Plovdiv ısi városába, betekintés annak ókori történeteibe. Bejelentkezés a hotelbe, majd fakultatív 
„kutakodás” a Nebet Tepén, Nagy Sándor édesapja, II. Philipposz fellegvárának romjainál. Séta a Kojumdzsiouglu 
ház környékén, majd a Dzsumaja téren, a város római és oszmán kori központjában.  

Éj Plovdivban 
 
6. nap / június 15:   „Az Örökké való állam” hajnala – az Oszmán-birodalom felemelkedése   
Reggeli városnézés Plovdivban, helyi idegenvezetı irányításával. Látogatás a rekonstruált Római 
színházban, majd a Néprajzi Múzeumban. Ismerkedés a méltán nagyhírő rózsaolaj készítés titkaival. 
Továbbutazás Törökország irányába a késı délelıtti órákban. Történetek hallgatása az Oszmán-
birodalom kialakulásának elsı évtizedeibıl. A határ átlépése után megérkezés Edirnébe, a korai 
szultánok legendás fıvárosába.  A mára 148.000 lakosra apadt, középkori fıváros a világhírő ottomán 
építész, Koca Mimar Sinan munkásságának élı emlékmőve. Az ısi település Hadrianus császárról kapta 
nevét – Hadrianapolis, ami a bizánci idıkben Drinápollyá vált. Edirne 1362-tıl Konstantinápoly 
elfoglalásáig (1453) 91 éven át volt az „Örökké való állam” központja, de a késıbbiekben is szultánok 
kedvelt nyári rezidenciája maradt. Lakossága 1700-ban még több mint 350.000 fıre rúgott (!), ezzel 
London és Párizs után Európa harmadik metropolisza volt. (A 2 kontinensen fekvı Isztambul minden 
európai városnál nagyobb és gazdagabb hatalmi központtá vált – egyedülálló méretekkel.) 
A valaha 287 db mecsettel bíró Edirnében ma is 27 db védett mőemlék mecset található (!), a város a 
középkori építészet kincsestára. Látogatás Sinan fımővében, az oszmán építészet csodájában – az 
UNESCO világörökségi védelem alatt álló Selimiye Mecsetben. Rövid séta Hadrianus falának romjainál, 
majd az Ali Pasa bazárban. A 300 m hosszúságú fedett bazár tervezıje is a fiatal Sinan volt. Fényképezés 
az Ücs Serefeli dzsáminál (1438-tól épült), majd  Sinan további alkotásainál:  Sokollu Mehmed pasa fürdı 
- Rüsztem pasa karavánszeráj (ma hotelként mőködik). Séta az Eski Cami (Régi dzsámi) környékén, ezt 
követıen pedig az 1414-ben épült Bedesten bazárban. Látogatás a Sarayici-szigeten, a Régi Szultáni 
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Palota helyén. Ismerkedés a kirkpinar - a hagyományos török olajbirkózás szabályaival, históriájával, a 
stadion elıtti birkózó bajnokok emlékmővénél. A középkori hidak fényképezése, majd vacsora. Vacsora 
után 3 órás vezetés isztambuli hotelünkbe, éjszakai érkezéssel. 

Éj Isztambulban 
 
 

7. nap / június 16: Isztambul a kalifák világvárosa 
Isztambul, a „2 kontinensen fekvı óriás” a világ egyik legszebb metropolisza. A mőemlékekben és 
építészeti csodákban egyedien gazdag város legismertebb része az UNESCO világörökségi védelem alatt 
álló Aranyszarv-öböl és környéke. A Nagy Konstantin római császár által alapított város a Római-, majd 
Bizánci Birodalom székhelye volt 1453-ig. Nagy Szolimán (1520 - 1566) idején „Sztambul” a világ 
leggazdagabb városa volt, a „Magas Porta” parancsa Afganisztántól-Bécsig, Egertıl-Szudánig 
érvényesült.  
Reggeli látogatás az egyetemi negyedben, majd a hatalmas Nagy Szolimán Mecseténél és a 
Magyarországot legyızı szultán sírjánál. Fotózás Mimar Sinan türbéjénél. Látogatás a csodálatos izniki 
kerámiákkal díszített Rüsztem Pasa mecsetnél, majd 1 órás szabadidı az Egyiptomi Bazárban (Főszer 
Bazár). Kora délutáni látogatás a Topkapi Szerájban, a szultánok palotájában, belépéssel a legendás 
Hárembe. A Boszporusz fényképezése a szultáni kertekbıl, majd csoportos fotó a Diván, és a palota 
falain kívül található Fényes Porta elıtt. Látogatás az 537 óta álló Ayasofia katedrálisban, ami egyszerre 
a bizánci- majd az oszmán építészet csodája. Szabadprogram a Fedett Bazárban, vásárlási lehetıséggel.  

Éj Isztambulban 
 

8. nap / június 17: A Boszporusz meséi; Ki volt Resid efendi?  
Reggeli látogatás az 1854-ben átadott Dolmabache Palotában. A Boszporusz partján álló 285 m hosszú 
oszmán-rokokó márvány palotát I. Abdulmedzsid szultán (1839-1861) építtette. A számos vonásában 
európai stílusú, modern palotában 25 szalon, illetve 354 szoba található, minden képzeletet felülmúló 
díszítettséggel. Szemelvények Vámbéry Ármin „a szultánok társalkodója” itt megélt történeteibıl. A 
palota látogatható termeinek, illetve parkjának bejárása. Továbbutazás a Boszporusz mentén északra, a 
Hódító Mehmed által épített Rumeli Hisari erıdhöz. Az óriási Boszporusz- és Fatih Mehmet hidak 
fényképezése, majd látogatás a Rumeli feneri világítótoronynál, a Boszporusz Fekete-tengeri 
kijáratánál. 1 órás szabadidı a tengerparton álló ısi erıdnél, napfürdıvel, a bátrabbaknak fakultatív úszási 
lehetıséggel.  Visszautazás Isztambulba a Boszporusz partján, rövid átkeléssel az ázsiai partra. 
Csoportkép készítés utazásunk legkeletibb pontján. Visszatérés Európába, majd séta a Hippodrom 
környezetének építészeti csodájánál, a hatminaretes Kék-mecsetnél. Vacsora után fakultatív vízipipa 
kóstolgatás, Naszreddin Hodzsa viccek kíséretében. 

Éj Isztambulban 
 

9. nap / június 18: Emigráns magyarok hosszú lajstroma 
Kora reggeli indulás Rodostóba (Tekirdag). Látogatás II. Rákóczi Ferenc emlékházában. Emlékezés az 
Oszmán-birodalomban menedékre lelt magyar államférfiakra, katonai vezetıkre, Thököly Imre korától – 
az 1849. évi szabadságharc híres menekültjeiig. Utazás Edirnébe, majd onnan 2-3 órai pihenıkkel, Szófia 
érintésével a szerb határig. Történetek a hajdan volt Naissus (Nis római neve) virágzásáról, szerepérıl a 
Kelet-Római (Bizánci) birodalomban. Attila hun király balkáni hódításainak ismertetése a buszon. 
Megérkezés Nisben lévı tranzitszállásunkra késı este. 

Éj Nisben 
 
10. nap / június 19: Manasijától - Szabadkáig  
Reggeli indulás Despotovac kisvárosába, majd onnan a Manasija-kolostorhoz. Ismerkedés Lazar 
Lazarevics despota életével, a rigómezei csaták históriájával (1389; 1448), az önálló szerb állam középkori 
megszőnésének körülményeivel. Hunyadi János (1407 – 1456) szerbiai hadmőveleteinek áttekintése. 
Látogatás az erıdbástyáktól ölelt ısi kolostorban. Továbbutazás autópályán 2-3 óránkénti pihenıkkel 
Belgrád – majd onnan Újvidék irányába. Késı délutáni séta Szabadka nagyszerő, eklektikus fıterén. 
Történetek a néhai Magyarország egyik leggazdagabb és legnagyobb városának múltjából – a régi 
fekete-fehér fotók és szemelvények segítségével. A határ átlépése után utazás autópályán a Szeged – 
Kiskunfélegyháza – Kecskemét- Budapest vonalon. Késı esti megérkezés a Hısök terére. 
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Részvételi díj  1 fıre reggelivel és vacsorával  599,-EUR (178.215,-Ft) 
1 éves Magyar Földrajzi Társaság tagság1  A részvételi díjban 
Baleset Betegség és Poggyász Biztosítás    köthetı 
Belépık irányára  (kb. 65,-EUR)  A helyszínen fizetendı 
1 ágyas felár: 140,-EUR 
 
A megadott részvételi díj 285,-Ft / EURO árfolyamig érvényes. 
Ennél rosszabb Ft árfolyam esetén a hátralék befizetésekor % arányos kompenzációt alkalmazunk. 
 
Belépık tételes felsorolása: 
1./Szendrı vára;  2./Belogradcsik sziklaerıdje;  3./Rilai Kolostor (a torony  és múzeum is);  4./Plovdiv 
Római Színház;  5./Manasija Kolostor;  6./Topkapi Palota és a Hárem; 7./ Hagia Sophiae;  
8./Dolmabache Palota;  9./Rákóczi ház   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 7.500,-Ft 
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