2011’ a NAGY nyári AKMT-s családi vakáció
Időpont: 2011.07.23- 08.01.
Táv: ~2000km

Jelenlévők:
Ogabi klán, Ciláék, és a Blue family

Előzmények:
Mivel ugye új családot alapítottam, ahol ráadásul még az asszonyka is imád motorozni – így se kedvem, se
képem nem volt elmenni a világba egyedül. De mi van, ha más is így gondolkozik? Így mikor kiderült, hogy
esélyes lehet egy nyaralás, elkezdődött a szerveződés – amibe Steffi is besegített nem keveset illetve Ogabi is
intézte a szállásos részt – nekem pedig csak a koordináció maradt a 3 család közt

2011.07.23. szombat
És eljött a nagy nap. Végre – 2 év után – nyaralni indul család.
Sajnos a jóslások igazat nyertek, vagyis szakadt az eső egész délelőtt.
13:00. Még mindig esik, de ugye mit lehet csinálni??? Maradjunk otthon?
Na azt nem

Szépen felvettem az esőruhát, elmentünk tankolni, pályamatrica vásárlás és irány Pólómester, akinél a kocsit
hagyjuk.
Adony – Pszabolcs – Velence…….esik….vizes minden, de a ruhám ugye bírja.
Elérjük a pályát…..
Alapként úgy beszéltük meg, hogy nem száguldozom, de esőben eleve nem tépem neki.
A pályán áll a víz….szépen 80-100 közt csorgunk lefelé.
Fehérvárnál már csak szemerkél…..majd Lepsény vonalában megszűnik az eső, és már látszik, hogy foltokban
szárad fel az aszfalt.
Az első pihenőt Balatonlellei pihenőnél lőjük ki, s itt derül ugye az is ki, hogy Pólómester már csak
80km….vagyis ha betartjuk a kreszt, akkor is egy laza óra és ott vagyunk. (ekkor 15:10 lehetet – és Ő 17:00-ra
várt minket.) Sebaj. Haladjunk.
Rövid idővel már Szepetnek útjait koptatta a Bandit, és Mesterünk is meglett.
Itt pihiztünk egy nagyobbat és végre megnézhettem a pólógyártás főhadiszállását, és megtekinthettem az AKMT,
GS FANKLUB és a DL SZEKCIÓ „vakpéldányát” is – vagyis a szitaformát.
Itt Pólómestert felvettük, és irány Letenye. Ide érkezett mindenki 19:20-ig (Ogabi klán, Ciláék)
Mikor ténylegesen megvolt a létszám, akkor Pólómester elköszönt, és elvitte magához pihenni
FirtlittleBIGmamy kocsiját (ezért majd hazafelé megyünk be)
Letenyén a szállást Steffi prezentálta nekünk 3000ft-ért.
A szobák nagyon, kényelmesek. Mi pl. pont egy olyat fogtunk ki, ahol sarokkád volt, vagyis még Bella is
pancsolhatott kedvére az anyukájával.
Látszott, hogy folyamatosan csinálgatják, mert pl. zsír új volt a koax kábel, de TV még nem került rá

Oszt kiderült este, hogy hát a szállás ára nem tartalmazza a reggelit.
Ez nekem nem gond – másnak se volt az végül, de azért ma, a XXI. Században a szállás árában MINDIG benne
van a reggeli.
A szállásadó úgy védekezett a kérdésre, hogy hát mikor Steffivel beszéltek, akkor erre nem tértek ki, így Ő nem
is rendelt reggelit. És a megállapodás így volt 3000ft/fő. Mondom ok….
Cigizgetek. Az ajtón nagybetűvel ki van írva: 5 főtől kedvezmény!!! 3000ft helyet 2500ft/fő/éj – a reggeli 500ft.
No ekkor csodálkoztam el. Hogy most tényleg félreértés volt, vagy – mivel ugye számlát se kaptunk – még a
reggeli árát is lenyúlta a „gazda”?? Ezt fejtsék meg a VPOP-sok
Vagy azért ez volt a “kedvezmény” mert nem egy szobába zsufolták össze a 3 családot?
Most már mindegy.
A vezető kiscsaj viszont tényleg korrekt volt. Mindenben segített. Marcsimnak körbemutatta a szobákat, a
motorokat beengedte egy fedett (talán söröző lesz valamikor) helyiségbe, ahova még külön rámpát is épített Cila
mester - szóval nem volt gond, csak ez a “reggelis téma” hagyot nyomot bennem.
Este persze indult a poénkodás.

Mi Cilával játszottunk egyet (Marcsim nevezi így) “fütyinkkel” – vagyis lőttük be a GPS, fényképezőt,
kamerát…..és a 2 csaj is nagyon egymásra talált (Marcsi-Rita).
Volt vagy 23 óra mire mindenki elaludt.

2011.07.24. Vasárnap
Jó túráshoz méltóan persze hogy 4 kor már kinyílt a szemem….és bárhogy probáltam forogni már csak 2-3
percekre aludtam vissza. Így ugye mit lehet csinálni? Szépen-halkan felöltöztem és elmentem a kb 200m-re lévő
éjjel-nappali MOL kútra kávét inni, meg reggelit venni.
Utána vissza, és még 2 órán keresztül ültem magamba. Csináltam a hajnali képeket, nyomtam egy kis videót….

Végül 6:30 környékén ébredezni kezdek a kiscsajok (Bella, Lilli) így elindult a nap.
Etetés, öltöztetés…..stb. Úgy 8:30 környékén végre elindultunk.
Egy gyors tankolás, és tanakodás hogy felvegyük az esőruhát avagy se???
Végül Ogabi beöltözött, Mi Cilával pedig csak felhúztuk a nadrágrészt, de derékban megkötöttük.
Nos a “senki földjén” már tovább is öltöztem, mert rohadt egy hideg volt (13-14 fok)…..
Rátértünk a pályára, és milyen jól tettük??!! 3 km és ömleni kezdett az eső.
Néztem az órát…..40km…..és elment majd 50 perc???? NA NEEEE…..
A megbeszélés szerint Zagrab után lévő kútnál állunk meg pihenni. Ez 125km Letenyétől nézem az órám: 11.
Azt hittem felrobbanok. Szakad az eső, nem lehet haladni, nem látni semmit, és a 118. Km-nél a csizmám is
bekapott egy pohárnyi vízet. Remek
Elértük Karlovaccot…..és az eső elállt…..majd 5-6km és már száraz is volt az aszfalt. (vagy száradóban volt)
No végre az ördög kibút belőlem Amit épp akartam – azt tettem a gázmarkolattal….
Néha előre mentem – majd bevártam a többieket, no de ez a Karlovac-Zadar pálya bizony nem egy unalamas
M3-5-7…..
Eremény? Rólam nem tudott Marcsim képet csinálni

A benyakút után még volt hátra 285km….
A következő megálló 250km-nél volt ahol ugye tankolni is kellett. Menetidő ~50perc Maradt 160km.
Ismét egy laza 120km etap….kb 45-50 perc alatt…..maradt 40km.
6km és lekanyarodtunk a pályáról. Irány az országút és CÉL: “otok PAG”
Nagyon tetszett, hogy ez a Vlasici nevezetű falucska egy öbölben fekszik, és ahogy jöttünk már messziről
lehetett látni, hogy a nagy szürke kőtengerben ott egy zöldelő kis öböl.

Átjöttünk azon a szép hídon (ami szerintem gyorsabb, mint kompolás) de a környéke???

Nos megyek vissza képeket csinálni, mert nekem nagyon tetszett az egész.

20….10….6….2….1…..0
megérkeztünk
Idő: 15:10 (kb)
Vagyis 410km-ert a megállókkal, esőben, száguldozva 6 óra 40 perc alatt nyomtuk le.
Egyszerűen máshogy nem lehetett. Én meg még számoltam, hogy ha csak a kresz szerinti 130-at tartjuk mindigmindehol, akkor max 3-4 óra….
Nos nem lehet tartani!!!Motorral, ilyen esőben biztos nem.
A poén? Én előztem meg speedert, de engem motoros egy sem…..mindenki NAGYON visszavett a gázból.
A szállás? Csak őszintén – hiszen máshogy nem lenne értelme.
Az ami a képeken van Külsőre jó, a recepciósból az egyik vagy magyar vagy beszél magyarul.
Szolgálatkész, segítőkész, kedves, aranyos…..szóval OK minden. Simán megmondta a wifi kódját
(ha laptoppal jössz, akkor van wifi – DE!!! a laptopba épített wifi CSAK A FOLYÓSON MÜKÖDIK!!!
Nekem 2-3 hete döglött meg, így vettem egy T-LINK USB WIFI egységet (2800ft). Ezzel tökéletesen működik a
szobánkban is!)…..javítás….csak reggel….napközben már sűrűn kidob akár lent is a bárban.
A másik nő csak horvát, meg angol (ahogy a vacsoránál elcsíptem egy dialógust)
A kocsik-motorok elől állnak, de ugye beriasztózva.
A vacsora elég érdekes volt…..valami spagetti féle volt, de meg nem mondom hogy konkértan mi.
Vagy lehetett választani valami oldalasfélét körettel, illetve volt húslevesnek látszó folyadék
Szóval a vacsoracsatában ezt a vacsorát én a 10 pontból csak 2 pontra értékelném, azt is azért mert ellenben volt
narancs, alma…..
Ja 12-en ülünk az asztalnál – erre kaptunk 2 kancsó vízet. Ezt még nem is Én vettem észre - hiszen Én biztos
nem iszok semmiből. Elég volt még a 2007-es veleméri kaland
A szobák?
Nos egy 2 ágyas szobában vagyunk 2 ágyon – és a babaágy….NO ez így már fél heringdoboz.
Ez még nem is lenne nagy dolog, hiszen a szobában úgy is csak aludni szeretnék (ha hagynának- lejebb
olvasható) No de a fürdő?? A zuhanyzó, wc, mosdó egyben van – befelé nyíló ajtóval – max 2-2,5nm-en.
Tehát a mosdóhoz úgy férek hozzá, ha becsukom az ajtót.
És sajnos nekem is azt kell mondanom, ami miatt Breinsteinbe vagy mifene – szóval Borostyánkő váránál,
Burgenlandban láttam. Ez volt kirakva a bejáratra: “MAGYAROKNAK TILOS A BEMENETEL”…..alatta:
“MAGYAR! NE LOPJ”
Én azt hittem eldobom az agyam….
De itt? Nos ugye nagy számban hungarise szövegelést hallok.
És ugye a kocsikból ítélve nem az a réteg van most itt, mint pl. Mi vagyunk.

Anyóca megy le cigizni, erre 2-3 hülyegyerek ugrál a motorok körül…..A nagy meglepetés az volt számukra
mikor a motor nem csak csippant figyelmeztetésnek, hanem inglisül szépen megkérte őket hogy húúúúúzzanak a
csába, mert különben beindítja a riasztót. Erre röhögnek tovább, hogy “mi ez – itt a KITT?” – erre Marcsi
megszólalt (ja a szüleik is ott voltak), hogy nem baba, hanem érzékelős cucc van benne, és ha beindul, akkor itt
senki nem fog ma éjjel aludni, mert tuti nem fogja a gazdi kikapcsolni – és épp a sziréna erősége miatt lett ez
véve. (tanulópénz?).
Elcsendesedik mindenki (Bella, Lilli) 20:37.
Erre valami ÁLLLAT!! Elkezd a 2 vagy 3. Szinten ütvefúróval fúrni.
Van itt még normális ember??
A folyósó másik oldalán (szárnyán) olyan gyerekek vannak akik tán fent élhetnek Szilvásváradon a barlangba,
mert hogy az ajtót nem tanulták meg BECSUKNI – az tuti. Fogja a hülyegyerek azt berántja – de úgy hogy még
a pohár is rezzeg a polcon.
“Szerencsénkre” Bella felriadt, nyöszörködt 1 percig, majd mint aki kialudta magát röhögöt, mászkált….
NA neeee irány az ágy
Tehát jelenleg 22:50 van.
A vacsora után esett persze…..
Vettem fel egy poncsót – és lesétáltam a “300m-re” lévő tengerpartra…..
Nem tudom mennyi, de 12 perc lefelé, és 11 perc vissza…….számolja ki aki akarja
Mákomra?
Eső……nap……tenger…..és ez:

Dupla szivárványt kaptam el és megízleltem ismét a sós vízet
Holnap szerintem ha esik, ha nem esik Én bizony merülök egyet

Most jócakát mindenkinek
(JA! Sajnos füstérzékelős minden szoba, szóval állandóan le kell járni a hotel elé cigizni……vagyis a
dohányosok – mint Én – megszívták

2011. július 25. Hétfő
A szobában lévő ágy megfelelő Ez pedig azt eredményezte, hogy a körülményekhez képest jót aludtam, és
csak 6:30 környékén ébredtem, akkor is arra, hogy Bella megtámadott
Ébredés, kv főzöcske, egy cigis séta. Itt igazolódott be, hogy rohadt egy hideg van.
Felmentem, megnéztem az időjárást. Esőt már nem nagyon igér, de hűűűűűs a levegő, és felhőmozgás is lesz.
8:00-kor nyílt a reggeli. Normális, egyszerű svéd asztalos fogás. De legalább ettünk Nem is keveset.
Feltuningoltam magamat egész napra. A cukrom se érdekel most, hiszen a kávé reggel úgy is megtolja, ellenben
napközben majd leesik (ahogy szokott)
A mai terv a szigeten lévő tekergés, hiszen pancsolásra nem igazán megfelelő az idő, de ki tudja mi lesz még ma.
Lehet, hogy este ha megjövünk és Bellával meglesz Marcsi programja, akkor csak lemegyek buvárkodni egyet.
Most 9:21 van. Indul a nap…..
Mivel a tekergés későbbre volt megbeszélve, így lementünk csapatostul a partra.

A víz elfogadható, a szél fújt…….azt nem fújt, és melegedni kezdett a levegő is. No ezt nem hagyjuk ki, így
irány vissza a holmikért, és start a tenger

Itt el is voltunk majd 17 óráig. Ekkor indulás vissza, egy gyors pancsi, és vacsora.
NO! Ha a tegnapira 2 pontot adok, akkor módosítanom kell, hiszen akkor a mai értékelhetettlen lenne.
Nem csak a finnyásságom…..az az Én hibám, hogy a csirkéből ha lehet akkor CSAK a mellét eszem meg.
De az milyen svédasztalos vacsora hogy van 2 – azaz KETTŐ féle kaja. A másik valami tintahalas förmedvény
volt, még a szaga se állt jól.
OK legyen csirekcomb….burgonyapüré…..és valami ehetettlen jégsaláta kompzició. Komolyan erő kellett, hogy
a falatot egyáltalán lenyeljem.
Desszert? Dinnye…..alapban sárga, amit szintén utálok, de szerencsére Cila észrevette, hogy hordják ki a
görögdinnye szeleteket is. NO abból megvágtam 1 szeletet. (annyit, mivel 1 szeletett felvágtak 4 cikkejre…..)
Tehát ez most nem bántás, de tegnap is, és ma is éhesen jöttem fel a szobába. Ez eddig 2-ből 2 MÍNUSZ….
Utoljára így, hogy reggelinél tele kell tömni magam ha nem akarok másnap reggelig éhenhalni, 1991-ben volt
mikor Lengyelországban táboroztam 18 napot.
Vagy…..persze el lehet zabálni is a költőpénzt…..amit ugye akkor minek fizetek a szállásba?
Legyen inkább 1000ft-.al drágább, de mínőségi kaját adjanak már.
“Vacsi” vagyis dinnyézés után irány PAG.
Egyrészt tankolnom kellett, másrészt tegnap se aludt el Bella csak jóóóóóó későn ugye.
Felmotoroztunk Pag főlé

…..csodaszép a kilátás.

Majd vissza a központba. Letettük a kocsit, motorokat és egy kis séta, fagyizás jöhetett, na és egy kis tánc a
“Who The Fuck Is Alice?’ nótára.
Ahogy sejteni lehetett. Bella 1 perc alatt változott át, de már szerencsékre hazafelé.
Mikor megállt a kocsi már mélyen aludt (még jó hogy a fürdés megvolt 2 órája)
Azóta is alszik, csak Anyamaci keltette fel a csurgatással
Jelenleg ismét 23:05 van.
Még lemegyek egy cigire – és megnézem lentről van e wifi, mert most este már nem tudok csatlakozni és a
fórumba szeretnék bedobni egy mai panorámaképet (a Pag fölöttit, ami ugye itt is fent van)
Holnap érkezünk helyet: ÉBREDÜNK és kiderül mi a program.
Ma nagyon szerencsénk volt.
Mára esőt, szelett mondott – közben 4 óra alatt rongyáégtünk a tengerparton, és szél is csak Pag fölött volt a
hegyen
Jócakát……..

2011-07-26 kedd
Ahoz képest jól aludtam
csak 7kor keltem fel és nem sokkal később a csajok is.
Egy bőséges reggeli után öltzözés és irány NIN szigete és Zadar, hiszen ez lett eldöntve célnak.
GPS? Jó dolog, ha tudod a célt, és a pontot – így elsőre eltévedtünk, de Cila megtalálta kb. 20 perc alatt. Mi
addig egy nagy kiugrón vártuk – és ide befutott még egy magyar (motoros matricás) páros is.
Mikor visszajött indulás valami lagunába.
Az egész “nyelv” egy nagy homokpad volt. Szó szerint!!!
Bementem vagy 200m-ert és még mindig csak derékig ért a víz….és végig homok a tenger alján is.
Búvárkodás itt is kilőve, hiszen a szokásos kagylókon kívűl (amit tuti egy étterem maradék gyanánt exportál ide)
nincs semmi…..pár remeterák, meg 1-2 pici hal. De se sün, se rák, se nővény…..
Ismét rákosra sültem de a hátam már legalább nem ég tovább Most ismét a lábam éget le

Mivel az idő elszaladt – így Zadarról letettem/tünk.
Irány a szállás, hiszen még így is épp elcsípjük a vacsorát amihez nem fűztem az előzőek miatt sok reményt.
Útközben lecsapantam a bandától és csináltam pár képet a híd lábánál, de mire eltudtam volna kapni a szögeket –
jött egy busz tele emberrel, és mint a kínaiak Budapesten minden-mindenhogy-mindenkivel fényképeztek.
Na jó….akkor isde majd visszajövök.

A vacsora?
Basszus 10 ből végre 10-es
Volt sajtostészta, rizseslecsó, és hozzá hús (ami állítólag ismét szar volt – de ugye a lecsóhoz karajt????)
Tehát végre 3 nap után rendesen vacsiztam is
Este Lillike kidőlt, így Ciláék nem jöttek sétálni.
Mi elmentünk itt Vlasici-be egy körre. Megnéztük a boltot, a környéket.
Visszaérve egy kis élménycsere Ogabiékkal – és 1-1 vodka narancs csak úgy
Az árak?
Hát nem mint otthon
A panzióba:
1db 2dl-es cola: 10kuna – 400ft
1 üveg ásványvíz: 20 kuna – 800ft
Ez azért erős Ellenben a kávé, cappucino jó áron volt….5-7 kuna.
Prosek (ezt is ittam) 10 kuna 2dl….nem is tudom mire hasonlítsam? Tokaji aszú? De akkor már a 6-7
puttonyosból….állat finom volt
A jégkrémek is hazai áron mennek…..
Máshol?
NIN-nél vettem egy cigit.
Mondja az ipse (gondolom) csak Marbi van.
OK…mennyi?
Mondja (mutattja is) 27 Kuna (sacc. 1080ft) – mindent 40ft-al számolok…..amugy 38,5-ért váltottam a kunát.
Odaadok neki egy 50-est.
Visszaad 25-öt…..
A zárjegyen meg 22 van 3 kuna??? Adócsalás?
Amit vettem cigiket pl. nincs különbség a sima és a “100’-as közt….mindkettő 15 kuna (600ft)….
Amúgy egy L benzin csak 9,66 – 9,99 közt mozog. (még a pályán is csak 9,78 volt hazafelé már drágább volt)
Tehát olcsóbb a benzin mint odahaza!!!! Az autópályán (pl. Zagrab) olcsóbb volt a benzin, mint Adonynál.

Szóval ez a nap is elment.
Összetűztem pár némettel a parton, mert azt hitték azt nm-re bérlik, és állítólag megsértettem a területüket
Én meg mondtam nekik, hogy el lehet menni a pi-----ába, azt otthon verjék a nyálukat, mert itt ugyan olyan szar
turisták, mint Én.
Most este leüvöltöttem pár helyi idióta hülyegyerek fejét, mert valahogy nekik nem esik le hogy 22:30-kor már
nem kellene üvöltve futkározni, miközben 3m-rel feljebb a lakók szeretnének aludni – mert Ők nem másnap
délig alszanak. Persze röhögtek, meg valamiket visszamagyaráztak egész addig, míg a kiscsávó meg köztem a
méterek eltüntek, és a kénköves sátáni lehelettem a szemöldökét borzolta…..hirtel eltudtak halkulni, és inkább el
is mentek.
Szóval az ördög itt van bennem.

A “hotel” ami amúgy panzió………
Szóval e téren katasztróális.
És a poén, hogy a lakók 90%-.a magyar, van néhány szlovén, és most van egy edzőtábor erdélyi….
Nincs gond. De a horvátok………
Jelenleg 23:13 van, de még mindig hallani a ricsajozást……
Szóval bocs mindenkitől, de Én ezt a helyet senkinek nem ajánlom, aki családdal jön ide.
Egyedül, haverokkal baromi jó, de a pihenés itt fiatalosan eltolódik 02-12 közé……bár a háziszabályzat ezt írja
is (csak ugye azt nem kapjuk meg előre sajnos) Szóval a csend 24-07 közt van csak….. Ezt megszívtuk??
A séta közben láttam egy rahedli apartmanházat. Inkább egy olyat veszek ki legközelebb ha erre járok, mert
érdekes – ott nincs zsivaly…
NO!
Most megmászom anyócát, adok neki egy cuppanóst….és alvás, mert reggeli után végre tényleg eljutunk
ZADARBA Utána a csajok pancsolnak megint – de szerintem Én holnap motorozni fogok.
jócakát

2011-07-27 szerda.
Hirtelen azt se tudtam milyen nap van
Naszóval.
Reggeli ébredés megvolt. JÓÓÓÓ korán 6-kor kidobott az ágy, vagy csak a szétégett lábam? He he he – de
legalább leéget - jobb, mint ha ázott lenne….
Reggelizés utána tényleg hamar el tudtunk idulni Zadarba.

Kicsit ott kaptam hülyét, hogy a tegnapi lefordulótól kb, 7km volt csak Így pluszban elment 90km benzin.
A városnézés megvolt….de kalandosan.
Az összes parkoló amit találtunk FULL…..teljesen mindegy hány kuna volt a jegy (általában 10kuna/óra, vagyis
~ 400ft)

Szerencsénkre a második körnél az egyik autó épp elkezdett kiállni, én megfordultam, hiszen a motorosoknak ez
a jó……kis helyen is elférünk, és ingyen
Már épp elérem a kocsit, mikor egy vén szivar elkezd turakodni, hogy akkor Ő oda beáll.
No kövér gézfröccs, és keresztbe elálltam neki az utat. Persze rögtön anyázás…..a poén? Még a kiálló kocsis is
mondta neki, hogy sorry, de a hölgyek voltak itt előbb. Persze hogy neki ez nem volt elég, így levettem a
bukómat is kicsit eréjesen közöltem vele, hogy húzon a halál rendvás…….ra, de qurva gyorsan.
Nem értem! Ezek a horvátok ennyire degeneráltak??
Záróvonalon, kanyarban előznek – ok….
60-as táblánál 80-al haladunk, és még neki áll feljebb – és elkezd letolni? (KAMIONNAL!!!!)
Tegnap a kis köcsögök…..meg a német lotyó
Ma ez a vén szívar.
És még csak 3 napja vagyunk az országban? Engem innen kitoloncolnak ha ez így megy tovább, mert valakit
nagyon megruházok – és cseszheti ha épp a leg gyengébb lesz az. Ezt a védekezést nem fogadom el.
Na de sikerült parkolni…..
Zadar óvárosi séta 3 órában……
Szép volt. Főleg a félsziget végén található tengeri “zongora” az elképesztő (nézd meg a videót)

Ahogy a tenger hullámai verdesik, úgy szólaltatja meg a “zenét”.
Szóval ha erre jársz érdemes megnézni.
Ezt követően irány NIN, a laguna – ahol tervek szerint a csajok fürdenek, mi meg tovább megyünk VIR
szigetére.

Közben a 2 kiscsaj bealudt, és ugye ha leáll a kocsi rögtön ébrednek, így a kocsi is jött VIR-re.
Átmásztunk az egész szigeten, míg elértük a végét.
Sziklás part, tiszta vízzel……NANÁ hogy Cilával búvárkodtunk
A csajok pedig visszamentek NIN-re, de mire odaértek hüvős lett, és az eső is esni kezdet (mi meg
megdöglöttünk, úgy égette a hátam a nap)
A megbeszéltek szerint elindultunk értük. Irány Nin – de előtte nézzük már meg azt a NIN szigetet is
Ime:

De közben tankolás……
Ők sehol……akkor már elmentek?
Útközben Vlasici-től 8km-re egy partos-játszóteres-csárdás résznél találtuk meg őket.
A csapatka újra együtt. Irány a szállás.
Bella-Lilli KO. Ezt az egyre nehezedő napjaikból tudom megállapítani, és abból, hogy Bella 19:30-kor
egyszerűen kidőlt. Ilyenre vagy 3 hónapja nem volt példa
Én lementem vacsizni. 10 ből??? Na jó – most éhes voltam nagyon, adok egy 6-ost.
Közben Marcsi is lefürdött – és most cseréltünk – Ő ment vacsizni gyorsan, hiszen 20:00-ig van kaja.
És itt az este.
Ha feljön akkor lemegyek, megnézem a leveleket – pihike, és lassan csicsika, mert Cila mester egy nagyon
egészséges kis útvonalat lőtt be.
Marcsi lemondta a KRKA parkot egyenlőre – így szerintem holnap motorozás lesz

Jócakát

2011-07-28 csütörtök
Reggel ismét a szokásos ébredés – helyett egy durva nagy mennydörgésre ébredtünk.
Szakadt az eső. Az a felhőzet ami eddig megvolt a hegy csúcsán, most letódult…..
Este már cseppergett, reggel szakadt az eső. Így az Ogabi klán is autós brigád lett, mert Gabi is úgy volt mint mi:
MA motorral kicsi az esély bárminek. Az ok? Itt Vlasici felé az a jó kis fehér, csúszos az út, ami ha vízet kap,
mint a takony…… És ebből van majd 7-8km….utána pedig mindkét irányba folytatódik…..
Szóval nem éri meg. Szerencsére mire reggelizni mentünk már megint a nap sütött……
Gabi aludt, drinkelt, olvasott – mint egy “nyaraló” ember Cilával mi is leköltöztünk a BÁR-ba a
laptopokkal…. A csajok aludtak…..sétálni mentek……Már majdem 13 óra volt mikor már elég száraznak tünt
minden, így Cilával mi elmentünk egy karikára……De merre????Menjünk fel az É-ny-i részre…..
OK…..végül kikötüttünk a 70km-re lévő LUN-ba. Odafelé gyilkos volt az út, mert van pár idióta aki a 90-es
tempónál beáll 30-ra és nézelődik.
Volt hogy 1-2km volt a sor.
LUN?

Egy csodaszép kis falu, mesés kis öböllel.

Mire Cila vetkőzni kezdett Én már rég alámerültem, hiszen búvárkodás is bejátszott.
El is voltunk vagy 2 órát, mire száradás és irány haza.
Még épp dumáltuk, hogy úgy ennék egy kis halat……mire Cila meg is jegyezte, hogy miért nem mentem tegnap
hajókázni, ott volt. 8ogabi klán elment egy egész napos hajókirányulásra, és elmondásuk szerint NAGYON
megérte fejenként a 200 kunát.
Útközben megálltam Mancimnak sajtott venni…..
NAGYON DURVA ÁRON!!!!!!!
1kg sajt 180kuna (7200ft)
Végül egy darabka került csak elém, de az is 126 kuna volt. Mondtam is…..Krka kimaradt (190 kuna lett volna a
belépő) akkor egyen sajtott a csaj
Hazaérkezés
A csajok sehol…..irány a vacsi….
És mi volt???? HAL
De most a 10 pontból csak 9-et adok, mert a rántott hal tartármártás és citrom nélkül olyan mint a palacsinta
töltelék nélkül.
Ellenben jól laktam ismét
Ekkor hallotuk, hogy még jó hogy nem a nagy körre mentünk, mert a Klán belezavarodott a betükbe
Krka helyet Krk-re indultak el kocsival, de a hegy túloldalán olyan vihar volt, hogy még az autóban is féltek…..
Mi lett volna arra motorral?????
De amit Cila kitalált azt biztos megjátszuk Van még 3 napunk……
Gyorsan ki….motorra fel, csak úgy szabadosan (ruha-bukó nélkül) és irány a csajok levadászása, hiszen vagy
a faluban vannak, vagy a parton.
Mire üres “kézzel” visszaértem, már itt vigyorogtak
Manci is lement kajálni, oszt mire Bella is elunta magát jött a 2. vagy a 3. (?) rinya félóra…..hogy ez a part szar,
mert kavicsos, és Bella állandóan megeszi…..és mert miért van NIN olyan messze, és miért nem kocsival jött…..
Én persze válaszoltam, hogy azért, mert félt a 650km vezetéstől…….de tudta nagyon jól, hogy ha párosban
jönnek, akkor Ő van Ritáékra szabadulva és nem fordítva. Vagyis ha mennek, akkor választhat hogy megy e, de
ha Rita nem akar menni, akkor Ő is marad.
Persze nőőőőőőőő rögtön támadt, hogy akkor Én se tudtam volna motorozni, hiszen akkor mind a 3-an kocsival
jövünk……
Azt hitte megfogot Mire közöltem, hogy a szálló elől indul minden nap 3x egy busz Zadarba…..vagyis el lehet
jutni gyalog is mindenhova. (arra még ki se tértem, hogy ilyen lebarnult macsós testel, csak stopolnom kell, és
valami bombázó felszed egy nyitott mercivel, vagy elmegyek sétálni azzal a “Baranyai Önkormányzati
dolgozóval akire “csurgatom” itt a nyálam – de tény, iszonyat jó nő:-)
He he he he he
Szóval elment ez a nap is.
Nekem jó volt……minden ki már tegyen róla, hogy neki is az legyen

2011-07-29 péntek
Lassan itt a hazaút megkezdése. Szar érzés
Már az is egy nagy kérdés volt, hogy milyen nap van ma, mert nagyon kezdenek összefolyni – de ugye ez van
mikor az ember nyaral és csak annyi a dolga, hogy programokat csináljon magának.
Ma 6:20-kor arra ébredtem hogy valami hideg folyik rám
Bellám teázott és úgy érezte, hogy szomjas a karom….így röhögve meglocsolta
OK….akkor kezdjük a napot.
A tegnapi kis tüske még bennem volt – így letörtem a bika szarvát már korán reggel.
Férfitársaim! Ha az asszonynak elborul az agya a lényeg – tartsátok magatokat, mert a félelem, meghajlás
legapróbb jelére is már ugranak és a nyeregbe érzik magukat Na ezt ne
Reggelizés……majd az este megbeszélése.

Mivel meleg volt, de borult – így míg Bella aludta a délelőtti idejét Én motorra ültem és elmentem a szomszéd
faluba(Smokvica), mert Steffi ott ajánott egy jó strandot.
Amit találtam az szintén kavicsos volt, tehát nem megfelelő. Ellenben jó érzés volt bukó nélkül menni egy kicsit
ebbe a friss, sós levegőbe.
Visszafelé elmentem Vlasici végébe, le a kikötőbe….csináltam pár képet is.
Majd vissza.
Mit tegyünk? A parton jó idő van, de a csúcson fújt a szél, mint atom…
Menjünk le a partra?
OK….de hogy, hiszen amit találtam az egy rohadt nagy kerülő….vagy lehet menni végig a parton is, de ott
babakocsival leszívjuk magunkat.
Ha már lazák vagyunk???
A dobozt megpakoltam, rá a LOUISos zsákot, arra a szélfogót, kiscsónakot….és…….
Mögém felült Manci, köztünk meg állt Bella 3-an egy motorral
Nem kell a rinya…..tudom, hogy nem épp szabályos, és ign egy állat vagyok
De Bella úgym állt és élvezte, hogy csak az ujongást hallottam a kemény 10-15km/ó-ás sebességnél Hiszen
nem is lehet gyorsabban menni.
Ma végre megvolt a búvárkodás eredménye. Csodaszép gyüjteményt szedtem össze (méretileg). No igen…ez
kell. Kikötő, ahol más nem olyan marha hogy bemenjen a hajók közé
Én alámerültem és csak úgy szedtem ki a csigaházakat, kagylókat, rákpáncélokat
14:00 Bella alszik…….akkor irány a szállás, hogy itt aludjon.
Én meg levonultam a bárba, és elkezdtem feltölteni a képeket a netre, meg közben egy jót dumáltam egy ismerős
hölgyeménnyel. (arckönyv)
Vacsora……
Befutottak a tekergők is.
Ogabi elment egy maszek kis köre egyedül…..
Cila is lelépet és elment a nagy körre, amit végül nem tudott megcsinálni mert a hegy túloldalán durva élményei
voltak…….majd elmeséli ha valaki kiváncsi rá. Tőmondatban: útfeltúrás, off-road, motoreldöntő szél……stb.
Az autós klán pedig végre eljutott Krka-ra
Szóval nagy az öröm mindenhol
Este a szokásos élménybeszámolók……és lassan nyugóvóra tér mindenki
Mivel hétfőn idulunk, és ezért vasárnap már nem akarom fárasztani magamat, így elkéreckedek a hajcsártól,
hogy el e mehetnék holnap még egy karikára (nem meghajlok, csak jobb a békesség – hiszen egy kör nem éri
meg a 3 hetes szexmegvonást…….most mondja hogy 4 az a 3
De ugye nekem volt pár elképzelésem
PAG sziget átmotorozása – megvolt, hiszen a hídtól egészen LUN-ig eljutottam
Volt egy Zadar és NIN, Pag - megvolt
Volt egy Novigrad – ez lesz holnap a tervek szerint
Vasárnap pedig már csak Pagra megyünk vissza elkölteni a maradék kunát, szóval aznap nem is akarunk többet
menni, hiszen hétfőn elég lesz az a 650-700km egybe – főleg ha megint ömlik az eső, hiszen akkor ez lesz 10-11
óra is akár…..
Mára ennyit…..

2011. július 30.
Reggeli szokásos ébredés, mint már a 6. napja…..
Mosakodás, öltözés – irány a bár….egy vagyis 2 capuchino……és utána egy bőséges reggeli.
A megbeszélés szerint akkor irány 2 fronton a támadás.
a., a fiúk motoroznak
b., a lányok pancsolnak
c., mikor a fiúk kimotorozták magukat, Ők is mennek pancsolni.

Elég egy rusnya felhő jött…..így az indulással vártunk majd 11-ig.
DE ELINDULTUNK VÉGÜL
Együtt gurult a 3 AKMT-s biker
Név szerint: Ogabi (Deauville 650), jómagam Blue (Bandit 650S) és jobbra Cila egy 1100-es Pan Europa
lovasa.

A menetrend: A lényeg Novigrad megnézése, hiszen ott is van egy vár
Utána pedig ezt a „tengerszemet” kerüljük meg nyugat felől….majd észak…..és végül visszatérünk az autópálya
alá.
No ezt a kis tekergést megfejeltük még egy kis aknamezős sétával

Cila tegnap tekerget egyet, így elvitt minket is erre…… hírekből már halottam ezeket, de Én jóval északabbra
gondoltam az aknamezőket. Hát nem……erre is tele van a hegyek oldala.

14:00 volt hogy visszaértünk. Rögtön irány a part.
Ma ismét találtam egy jó helyet, igaz észre se vettem és átúsztam az öblöt érte
Óriási tengeri sünök….kagylók, csigák, és vadásztam, harcoltam egy kb. 20cm átmérőjű rákkal is, de a genyó
gyors volt…….és meg ugye levegőt is igénylek

18:30-kor indulás a szállásra……
Öltözés, és irány a vacsi.
MA csókot érdemelt a szakács! Itt vagyok már 6 napja, de még ilyen jót nem ettem és ilyen, jól még sosem
laktam
Igazi horvátos kaja….. az a csevabcsicsás fasírt szerűség, a kis kolbászféleség, meg valami fehér
hús…..hasábburesz, a paprikakrém (szósz)…….uborka…….szóval MA 10ből 20-at adok a vacsorára
Vacsi után a szokásos játék, séta Bellával – fürdetés. Közben elfoglaltam lent, a recepciós bőrfotelt és feltoltam a
mai képeket a netre.
És most pedig már itt ülök kint a folyosón Cilával, és együtt nyomjuk a laptopozást
No meg szörnyülködünk, hogy 242 lett a CHF…..
Holnap van az utolsó nap….
Tervek szerint bemegyünk Pagra költeni a maradék kunát, majd egy utolsó NAGY pancsi……
Jó éjt…..lett volna, de az a kibaszott ricsaj ami ebben a szájba….urt panzióba van, az már minden küszöböt
átlépet. Most épp valaki vagy húst kloffolt, vagy kalapácsolt, de már annyira elegünk van, hogy Marcsi-Rita
elment felderíteni hol lehet a téma, mert mi többiek (a klán, Cila, Én) már készen álltunk a gyilkolásra.
A fa…om tele van, basz….a meg, hogy itt minden este van valami kur….ára nem ideillő zaj.
Tegnap este pont felettünk szállt el egy zár, és a kedves vendégért mindent (nem adnának neki egy szobát aludni
éjszakára….) 23:30-kor elkezdték szétbasz….ni a zárat, persze nem ment, így 30 perc kalapácsolás után végre
betolták vállal…..
Ma mesélem egy kis csapatnak, akik szintén így jártak, csak Ők nem tudtak KI jönni….de volt annyi agyuk,
hogy vártak a jelzéssel reggelig…..ne éjfél előtt ba…szák fel a többieket az álmukból - akik aludni szeretnének.
Szóval ezt a kibasz….tt Vlasici – Zavicaj panzót MINDENKI MESSZE KERÜLJE EL!!!!
Feltéve, ha pihenni jönne ide…..mert ha Ő is éjféli-hajnali egyig kint tekereg a világban, és ide csak aludni jön
úgy 01-02 óra környékén akkor már csend van.
Most sajnálom, hogy nem a sport dob van fent a gépen, mert szívem szerint most olyan 2-3kor lemennék és
megjáratnám a banditát úgy 12000-re fordulaton 10-20 percig…..néha egy –egy gázfröccsel nyugtázva, hogy ha
Én nem alszom, akkor köcsögök, TI SEM FOGTOK….

Kíváncsi lennék, holnap is ricsajoznának e?

2011-07-31
Az utolsó napunk. Szerintem, ezt érezte meg Bella is, hiszen 5:10-kor felsírt, de olyan keservesen, hogy
ugrottam az ágyból…..ami ugye nálam annyit jelent, hogy vége az alvásnak, hiszen nem tudok visszaaludni.
Ők persze…..7:30-ig lopták az álmokat tőlem
Lementem cigizni, csináltam egy kávét…..és kiültem a folyósra netezni.
Olyan mákos voltam hogy még egy GPS-t is tudtam venni 7000-ért (mert ami volt AIRIS, az sajnos lefelé
jövet beázott és az érintőképernyő elszállt…..szóval vagy kuka, vagy egy kijelzőt kell szerezni)
Mikor mindenki felébredt jöhetett a szokásos trend…reggelizés apa módra, majd melegváltás anyával.
Ezt követően elmentünk be PAG-ra hogy a maradék kunát szó szerint elverjük. Így lesz az új konyhába Pagos
kerámiaedényke, fűszertartó, hamutál, vettünk egy NAGY tálca csiga-kagyló, csillag….elegyet.
Anya és Bella kapott 1-1 nyakláncot……és mivel Anya még nem evett soha rákot (pedig már nem elsőre volt
tengerparton) így egy rák ebédet is (Én meg a számlát….400kuna 1kg rák….mi fél kilót vettünk ami mennyi
is?
Szóval úgy 11-12db rákocska volt a tányéron egy laza 200
kunáért, vagyis 8 ropiért…..plussz a köret, kávé, ücsi…..
11.000-res volt a számla De ugye egyszer vagyunk Pagon
(Bár én még rákért ennyit soha nem fizettem)

Hazafelé tankolás…..majd mikor mondtam anyócának, hogy visszafelé nézzen jobbra, mert ott egy sógyár –
megjegyezte, hogy menjek előre csináljak képet a srácoknak, hogy ez lesz a vén kecskék gyülekezőhelye (akik
megnyalnák néha a sót)

Előre is mentem, kesztyű le….fénykép…..s mivel elszáguldoztak mellettem irány a motor, is gyiiiii utánuk.
No ugye a kapkodásnak soha nem volt jó vége…..ennek se lett
Most este mikor pakoltunk vettem észre: hol a kesztyűm?????
Baszus….
Motorra ültem és hátha alapon visszamentem a gyárig (18km). Közben figyeltem mindkét oldalt, de este 20:4021:00 közt már szerinted???? De eleve nem találtam meg. Vagy nagyon beszállt a susnyásba a hátsó ülésről –
vagy leesett, és egy boldog robogós most épp trófeaként viseli.
Szóval ez nem jött be…..egy kesztyű mínusz…..de már megrendeltem egy újat….talán még jobb is
Mikor visszaértünk délután – irány az utolsó strandolás 2011-ben……

Ismét jól megkapott a nap, mert érzem a hátam megint picit. Legalább a kollégák irinykedhetnek, a barna
pofámon, mert feléjük ahogy halottam még mindig nincs nyár……tartósan 16 fok környékén jár a hőfok???
Véleményem szerint mi ezt nagyon kifogtuk…..hiszen a 8 napból 1 nap volt „kellemetlen” mikor fújt a szél.
Ellenben Én minden nap fürödtem-búvárkodtam……tehát amerre Én jártam mindig volt olyan az idp, hogy
nekem megfelelt
Esti vacsora…..pakolás (és kesztyű hiány)……majd egy 2 pohár Prosek-ezés Ogabival…..
S most még megírom ezt pár sort, és nyugóvóra térek, hiszen holnap ébredés, és ahogy a csajok is magukhoz
tértek elindulunk haza. Barátok közt is lesz vagy 8-10 óra mire hazaérünk, vagyis az már estefelé mutat.
Bár ha nem lenne szar…..akkor ugye max 6 óra csak a menet, hiszen 650km/120km….~5,5x van meg, plussz a
pihenők…..vagyis ha 7-kor elindulunk (sikerülne) akkor 14-15 órára már Adonyban kellene lennünk. De
szerintem lesz az 18-19 óra is.
Még holnap tartozom egy végbeszéddel……
Most jó éjt…..

2011-08-01 Hétfő

Nos ma tényleg korán volt ébresztő. Gyors pakolás és 7:53-kor indulás (ennyi volt a banditnál)
Kint a panzió előtt lehetett úgy 28 fok….vagyis kellemes meleg. Nem is vettem fel csak a protektoringet.
Amíg eljutottunk a pályáig (kb 40km.) nem is volt gond. De a pályán?? Ráálltunk „sokra”….és haladás.
Kanyar, kanyar….kanyar….alagút….és a túlvégen? A 28 fok leesett 18-ra…majd 16.-ra….
Azt hittem még a pöcsöm is lefagy  Az első benzinkúton azonnal megállás, és a kabát felvétele.
Innentől már tényleg haladósan mentünk…..
Volt pár tankolás – mert most az 5L-es étvágy fement 6,5-7L-re….de ugye hegyre fel….”sokkal”? Szóval nem
volt egy gazdaságot menet, de gyors volt.
Ilyeneket láttunk menet közben

12 órakor már elég nagy volt az előnyőm – így félreálltam tankolni, majd 30 percig probáltam elérni rádión
valakit. Senki….most mi van? Rossz helyen kanyarodtak le (Én is belekavarodtam az össze-vissza sávokba).
Nem várok….elindulok, hiszen mi van ha pont abban a pillanatban mentek tovább, mikor lehajtottam a fejem?
Megyek…….minden kútra-pihenőre behajtottam vagy befigyeltem – sehol senki……
Már majdnem elértem Goricant – mikor Ciláné keres telón….
Küldöm neki az SMS-t, hogy megyek a határra…..
Ő meg visszaírja: Ők pár Szepetneken vannak Pólómesternél
Mint kiderült egyrészt nem volt olyan nagy az előny, másrészt időt vesztettem az összes parkoló átnézésével
De sebj. Végül egybe kerültünk.
Anyócával átpakoltak addigra a kocsiba, így egy kis pihi, köszönet….és ki-ki indult hazafelé.
Ciláék ugye Győrzámolyra….Mi meg Adonyba…..
17:15-kor értem haza…..Sajnos nem lett meg a 2000km.

De ez van
Jó kis nyaralás volt Már nagyon ránk fért.
És mi marad még?
Kedves barátaim! Köszönöm, hogy részvételetekkel, segítségetekkel ilyen jól sült el ez a 8 nap.
Remélhetőleg hamarosan találkozunk
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