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2022. május 26. (csütörtök) 

 

Ezen a napon három tanítási óra után, 14 órakor indultunk útnak. A tankerülettől kapott busz 

minden várakozásunkat felül múlta. Kényelmes, tiszta volt, a buszsofőr pedig gyerekbarát. A 

magyarországi útvonalunk első célállomása Nagykanizsa volt. Ezen a napon a Nyitnikék 

Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyén aludtunk, amely gyönyörű területen fekszik, és kiváló a 

felszereltsége. 

 

 
 

  



2022. május 27. (péntek) 

 

Másnap reggel 8-kor indultunk tovább, ezúttal már egy szlovén célpont következett, a Lendvai 

vár. A belépők megváltása után egy Lendvát bemutató kisfilmet nézhettünk meg, majd 

végignéztük a vár kiállításait, a Zala György-emlékszobát, Gálics István lepkegyűjteményét, 

illetve egy Bronzszobor-gyűjteményt. 

A vár megtekintése után Nagytótlak felé vettük az irányt, ahol elsétáltunk a románkori 

templomhoz, a rotundához. 

A következő megállónk a Hármashatárkő volt. Itt egy hosszabb túra után érkeztünk meg a 

kőhöz, ahol kicsit megpihentünk, Pataki tanár úr történelmi előadása után elénekeltük a 

Himnuszt. 

A nap hátralévő részében a kranji szállásunkhoz utaztunk. A hostel elfoglalása után autentikus 

vacsoránkat fogyasztottuk el a Das Ist Valter nevezetű étteremben. Ekkor csatlakozott hozzánk 

Huber Máté tanár úr a két versenyző diákunkkal. 

 

 

 

 
 

  



2022. május 28. (szombat) 

 

Reggeli után az esős időjárás miatt kissé módosítottunk a programunkon, és Postojna felé 

vettük az irányt. 

A csepkkőbarlangot angol nyelvű guide segítségével néztük végig. A diákok így nagyon 

figyeltek, hogy mindent megértsenek. Különösen a barlangi vakgőte keltette fel az 

érdeklődésüket. A barlang gyönyörű látvány volt, a huzatos időjárás ellenére is. 

A következő megállónk a Predjamai rablóvár volt, ahol Huber Máté tanár úr mesélt a 

tanulóknak a vár történetéről. 

Ezek után a szlovén kikötőváros, Koper felé vettük az irányt. A város, illetve a kikötő 

megtekintése után visszatértünk Kranjba, a szállásunkra. 

 

 

 
 

  



2022. május 29. (vasárnap) 

 

Ezen a napon a tolmini szurdok felé vettük az irányt. Először Kobarid volt, ahol egy I. 

világháborús múzeumot néztünk meg. A diákok érdeklődve nézték végig az Isonzó-völgyi 

csatákról szóló kisfilmet. A kiállítás nagyon gazdag volt, másfél órát töltöttünk ebben az apró 

múzeumban. Visszafelé egy Isonzó-völgyi túra következett a tolmini szurdokban, ahol 

megcsodálhattuk a Európa vadvizének gyönyörű smaragdzöld színét, a szurdok csodálatos 

világát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2022. május 30. (hétfő) 

 

Ezen a napon Bled felé vettük az irányt. Elsőként egy 30 perces túrával a Száva-forráshoz 

mentünk el, majd a bledi tóhoz mentünk, ahol pletnával átcsónakáztunk a tavi szigetre. A 

templom megtekintése, és némi szabadidő után visszatértünk a tó partjához, ahol 

megkóstolhattuk a híres bledi krémest. 

Mielőtt visszatértünk Kranjba, Ljubljana felé vettük az irányt. Kevés időnk volt, de úgy véltük, 

nem mehetünk úgy haza Szlovéniából, hogy a fővárost ne néznénk meg. A gyerekek kaptak 

némi szabadidőt, hogy maguk fedezzék fel a várost. Voltak, akik az utcákat rótták, a várba 

mentek. Prešeren, szlovén költő, a szlovén himnusz szerzőjének szobát látogattuk meg. 

 

 

 

  



2022. május 31. (kedd) 

 

Az utolsó napunk főként utazással telt. Az úton az elmúlt napokban látottakhoz kapcsolódó 

kvízkérdésekkel próbáltuk ébren tartani a diákokat. 

16 óra körül érkeztünk meg Szegedre, ahol a szülők már izgatottan várták a gyerekeket. 

 

 
 

 

Köszönjük a Határtalanul! program támogatását! 
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