Wycieczka techniczno-turystyczna O/Kr SEP
do Czarnogóry i Albanii

W dniach 16-24 maja br. odbyła się kolejna 17-ta zagraniczna wycieczka techniczno-turystyczna
Oddziału Krakowskiego SEP zorganizowana przez Biuro Wczasowo Turystyczne „Koltur” Spółka z o.o.
Trzydziestu siedmiu uczestników wycieczki spotkało się we wczesnych godzinach rannych w piątek 16
maja br. Po przedstawieniu naszej przemiłej przewodniczki Julii, ruszyliśmy w trasę. Tym razem celem
naszej podróży były Bałkany, głównie Czarnogóra i Albania.
Po przejechaniu set kilometrów trasy tranzytowej m. innymi Słowacji, Węgier w późnym godzinach
wieczornych zameldowaliśmy się w Sarajewie.

Pierwszy dzień naszego zwiedzania to Sarajewo- stolica Bośni Hercegowiny, założonej w XV wieku
przez Turków Osmańskich. Sercem Sarajewa pozostaje Bascarsija-turecki bazar z tradycyjnymi
warsztatami rzemieślniczymi w wąskich uliczkach. Zobaczyliśmy meczet Gazi Husrev –beja, cerkiew
pod wezwaniem Archaniołów Gabriela i Michała oraz Latinski Most – miejsce zamachu na arcyksięcia
Ferdynanda . Następnie przejechaliśmy malowniczą trasą do Czarnogóry , aby na krótko zabawić w
Budwie. W drugim dniu naszej wycieczki zwiedziliśmy miasto KOTOR perłę Adriatyku, zobaczyliśmy
starówkę miasta wpisaną na listę UNESCO, wśród monumentalnych murów przeszliśmy labiryntem
wąskich uliczek i placów, zwiedziliśmy bramę morską ,plac broni, dom rodu Bazkuća, cerkiew św.
Łukasza, Plac Wody , mury miejskie (czarnogórski chiński mur).

Po smacznym lanczu nabraniu sił i ruszyliśmy w dalszą drogę wzdłuż malowniczych brzegów zatoki
Kotorskiej.

Wieczorem odbyła się impreza muzyczna z degustacją lokalnych trunków.
W trzecim dniu zwiedziliśmy miasto Budwa – letnią stolice Czarnogóry i turystyczne centrum
Riwiery Budwińskiej, Plac Średniowiecznych Kościołów, katedrę św. Jana, cerkiew Santa
Maria in Punta, cytadela , cerkiew św. Trójcy, mury miejskie i port miejski.

Następnie Cetinje – historyczną stolicę kraju, ukrytą w kresowej dolinie w górach Lovćen,
zobaczyliśmy monastyr cetinski, rezydencję prezydenta Czarnogóry, Bilardówkę, muzeum
Mikołaja I oraz starówkę. Później przejazd brzegiem Jeziora Szkoderskiego.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Starego Baru, średniowiecznej twierdzy , obecnie
opuszczonych ruin miasta, które przypominają o jego dawnej świetności. Zwiedziliśmy
cytadelę, muzeum, cerkiew św. Jana Chrzciciela, wieżę zegarową, klasztor św. Jerzego.

Ruszyliśmy w dalszą trasę do Albanii, aby dotrzeć do następnej bazy wypadowej, jaką było
miasto Durres.

Chwila czasu wolnego na błogie leniuchowanie na plaży , popołudniu zwiedzanie Durres,
jednego z najstarszych ośrodków albańskich.
Zwiedzanie Amfiteatru, Murów Antycznych , Meczeut Fatih, term rzymskich oraz
starożytnego rynku miejskiego, rezydencji króla Zogu.
Następnego dnia po śniadaniu wyjazd do Tirany, obecnej stolicy Albanii, zwiedziliśmy m.
innymi plac Skanderberga z 35-metrową wieżą zegarową z 1830r., meczet Hadżi Ethem Beja
zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku, Narodowe Muzeum Historyczne, ulica Maslym
Shyri z willami byłych funkcjonariuszy partyjnych, dom Envera Hodży, następnie piramidę –
dawne muzeum Envera Hodży.
Przejechaliśmy do Kruji, pierwszej historycznej stolicy kraju, miejsce urodzenia bohatera
narodowego Skanderberga, zwiedzilismy Zamek Skanderberga, łaźnię turecką z XV wieku ,
BektashiTege- świątynię z 1501r oraz zapoznaliśmy się z technologią produkcji lokalnych
bardzo dobrych trunków, po czym w dobrej atmosferze odbyła się degustacja połączona z
zakupami.
Pełni wrażeń przejechaliśmy do Macedonii, zwiedziliśmy miasto Skopje, stolicę Macedonii,
związaną z Aleksandrem Macedońskim , zwiedziliśmy plac Filipa , stary most, Bascarija- stare
miasto, po zwiedzaniu przejechaliśmy do Serbii na nocleg, aby następnego dnia udać się w
drogę powrotną do Polski.
Wyjazd był okazją do poznania historii tych miejsc pięknie opowiedzianych przez naszą
przewodniczkę Julię , nacieszenia się przepiękną czarnogórską przyrodą oraz okazją do
integracji Członków Oddziału Krakowskiego SEP i zaprzyjaźnionego Oddziału Zagłębia
Węglowego. W tym miejscu należą się podziękowania za dobrą organizację i wspaniałą
atmosferę organizatorom i wszystkim Uczestnikom.
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