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A BAKONYI KALANDOROK idei többnapos magashegyi túráját a Velebit-hegység mesevilágba illő 
csodálatos túraútvonalai és a nyári melegben oly kellemes horvát tengerpart igyekszik 
feledhetetlenné tenni. A Paklenica Nemzeti Park a Velebit-hegység legdélibb vonulatai között 
található. Elsősorban a sziklamászók körében ismert, de szép és kiterjedt a parkban a túraútvonalak 
rendszere is. A hegység legmagasabb pontja a Vaganski vrh (1757 m), ami talán nem tűnik égig érő 
csúcsnak, de a meghódításának majdnem a tenger mellől, gyakorlatilag a tengerszinttől kell 
nekivágnunk. Az alábbi túraútvonalak bejárását tervezzük, melyet az időjárás némiképp módosíthat. 
 

1. nap (augusztus 4. kedd) – Utazás 

Találkozó helye: Horvátország, Starigrad-Paklenica, Maslenica, Dalmácia 
Találkozó ideje: 2015. augusztus 04. 17-18 óra 
 

2. nap (augusztus 5. szerda) – Bemelegítés: Bojin kuk 

Útvonal: Veliki Vaganac (parkoló Milovci után 650m) – Bojinac, Jagin kuk, Bojin kuk (1110 m) – Marasovici 
(850 m) 
Túratáv: kb. 15 km, teljes szintemelkedés: kb. 700 m. 
 
3. nap (augusztus 6. csütörtök) – Csúcshódítás: Vaganski vrh 

Útvonal: Paklenica Nemzeti Park bejárata (kb. 90 m) – Paklenica-ház (Dom u Paklenici) (480 m) – Vaganski 
vrh (1757 m) – Paklenica-ház (Dom u Paklenici) (480 m)  
Túratáv: kb. 20 km, teljes szintemelkedés kb. 1650 m 
 

4. nap (augusztus 7. péntek) – Hazatérés a csúcstámadásról 

Útvonal: Paklenica-ház (Dom u. Paklenici) (480 m) – Matine pec (cseppkőbarlang) (670 m) – Paklenica-völgy 
(Velika Paklenica (250 m)) – Anica kuk (712 m)- Paklenica Nemzeti Park bejárata (kb. 90 m)  
Túratáv: kb. 12 km, teljes szintemelkedés kb. 850 m 
 
5. nap (augusztus 8. szombat) – Levezetés 

Útvonal: Paklenica Nemzeti Park bejárata (kb. 90 m) – Jurline (650 m) – Kis Paklenica völgy (Mala Paklenica) 
– Seline (tengerpart)  
Túratáv: kb. 15 km, teljes szintemelkedés kb. 700 m 
 
6. nap (augusztus 9. vasárnap) – Hazaút 

Búcsút veszünk a Paklenica Nemzeti Parktól, és élményekkel gazdagon hazaindulunk. Hazafelé útba ejthetjük 
Zárát vagy akár Plitvicét vagy, ha pihenésre vágyunk, süttethetjük hasunkat a tengerparton. 



A gyalogtúrák technikailag könnyűek, míg kondicionális tekintetben közepesen nehezek. 

Figyelem: hosszabbítási lehetőség! Akik szeretnének rápihenni a sétákra, korlátozott számban 

tudunk szállást biztosítani a lenti apartmanban augusztus 1-től 4-ig (+3 éjszaka) is!  
A korábban indulók túratérképet, útikönyvet kapnak, így strandolhatnak is, de akár a hivatalos indulás előtt 
be is járhatják a környéket. 

Utazás: egyénileg, igény esetén telekocsis rendszerben 

Szállás: Starigrad-Paklenica, Maslenica, Dalmácia. 6 fős apartmanokban a strand közelében, tengerre néző 
kilátással. Apartmanok felszereltsége: 1. hálószoba (franciaággyal), 2. hálószoba (különálló ággyal), teraszos 
nappali, ebédlő, teljesen felszerelt konyha (fagyasztóval kombinált hűtőszekrénnyel), fürdőszoba WC-vel, 
légkondicionáló berendezés, ágynemű, törölközők, ingyenes WIFI, közös kert, grill, parkoló. 
Távolság a strandtól, tengertől: 300m; bolttól, vendéglőtől: 500m. 

Fakultatív programok, lehetőségek: 

• Strandolás, láblógatás, városnézés; 
• Rövidebb, kímélő túra a nem annyira bevállalósoknak ☺, de a környéken több rövidebb túralehetőség 

is kínálkozik, ha valamelyik programunk helyett úgy döntenél, inkább magad fedezed fel a Nemzeti 
Parkot. 

Részvételi díjak (augusztus 4-9.): 
Egyesületi tagoknak: 28,500.- Ft/fő;  Nem Egyesületi tagoknak: 33,000.- Ft/fő 

Hosszabbítási lehetőség (augusztus 1-4.): 
Egyesületi tagoknak: 15,000.- Ft/fő;  Nem Egyesületi tagoknak: 18,000.- Ft/fő 
 

A részvételi díj tartalmazza:  

• 5 éjszaka szállást és az idegenforgalmi adót a tengerparthoz közeli apartmanban; 
• Csúcstámadók részére 1 éj szállást a Paklenica házban; 
• A túravezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

• Az utazás költségét; 
• Az étkezések költségét (önellátó, illetve étkezési lehetőség a közelben lévő vendéglőben);  
• Belépő a Nemzeti Parkba (3 napra: 100 kuna, 5 napra: 150 kuna). 

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a túrán, mielőbb, de legkésőbb 2015. március 31-ig jelezze 

részvételi szándékát a bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre.  

FONTOS: Létszámkorlát: 18 fő (a szállás és a túra jellegéből adódóan később sem emelhető)!!! 

Ezután már csak a várólistára kerülhetnek a jelentkezők.  

A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel, tehát érdemes sietni a helyfoglalás miatt!!! 
A részletekről és a 50% előleg befizetésének feltételeiről (határidő: április 1.) a résztvevőket e-

mailben tájékoztatjuk. 

       

Túravezető: 

Megyes Géza +3670/773-7448, 

+3670/614-9853 

bakonyikalandorok@gmail.com 

http://bakonyikalandorok.info  

 


