
BBT3 – avagy Blue Bledi Túrája mááááá megint:-))
2016.06.17-19

Szilveszterkor mindig közlöm a drága nejemmel, hogy mi a terv, kincstári állapot.
Tavaly ugye nem volt motorozás – közöltem vele....
Idén lesz motorozás – közöltem vele:-))

Az alap tervem Monaco volt. De mindenhonnan azt az infót kaptam, hogy vagy meghülyülök az 
olasz utakon, vagy pályázok ami egy kisebb vagyon – és rohadt unalmas majd 1000km pályán.

Mivel a nagyobbik lányom (Szasza) is rákapott, így akkor már valami olyan túra gondolat jött, hogy
Én motorozni szeretnék, de akkor már olyan helyen ami látványos, és neki is meg tudom mutatni.
Így elég hamar jött a Bled-i gondolat.

Nem szoktam nagy feneket keríteni egy ilyen túrának ami ráadásul nekem már nem az első (BBT1, 
BBT2, Asszonykával is voltam arra)....szóval csak fel lett dobva a téma és vártuk a napot az 
indulásra.

Résztvevők végül:
– Nano
– Teddy
– Gergő
– Bexi
– Pyerre
– Emiék
– és mi....

Hajnali ébredés... 5:50-es találkozás a Tárnoki AGIP kúton (M7).
Nano, Gergő és mi elindultunk 6:10-kor

Fehérvárnál a SHELL kúton csatlakozott Pyerre és Emiék is ide futottak be.......
Balatonlellén a MOL kútnál pedig Teddy.....majd lejjebb a Balatont elhagyva Bexi is a pályán gurult
mikor beértük.



Innen nagyjából a terveim szerinti időben haladtunk az M7, M70, majd a szlovén pályán.
80-100km-es darabokban álltunk meg pihenni, tankolni, enni.

Trojanénél persze nem lehet kihagyni a nagy fánkozást:-)) Így ott leléptünk egy fél órára a pályáról.

Innen vissza a pályára és irány Ljubljana, elkerülő és Bled.

Érkezés 14:00-kor

Gyors sátorverés, wifi csatlakozás, bejelentkezés asszonykának, az exnek, haveroknak.....átöltözés 
és irány az 5km-re lévő Vintgar-szoros....
Itt a belépőt kicsit módosították az évek alatt, így most 7€ volt nekünk kettőnknek.
Szandra oda volt meg vissza:-))



Ez ugye oda 1600m....meg vissza is.....
Innen lecsurogtunk Bledbe a tó túlpartjára.....

Majd vissza a kempinghez, és mivel nem vittünk semmi kaját, így a helyi kis étterembe ettünk egyet
Bexi-Pyerre párossal. Hát nem volt occó:-)) (2 pici kóla, 2 spagetti 21 euró) de! A végén kaptunk 
valami meggylikőr félét, amit Bexiék ugye nem ittak meg, mert még vissza kellett menniük a 
szállásra ami pár km.... Mi meg benyomtuk:-))
Közben befutott Teddy is, aki elment sört venni, de közben találkozott egy Varaderos párossal, 
akiknek a láncát kellett meg szakérteni, és mire végzett bezárt a bolt:-))
És kicsi a világ:-)) Mivel neki vetkőzve ugye AKMT póló..... mire kiderült, hogy Ők is 
Adonyiak:-)) Itt épp Szasza takarja el magát, mert azt hitte neki kell mind a 3-at meginnia (pedig 
de:-))

A sátraknál ment a bulizás 23-ig (?), utána elvonultunk aludni.



2016.06.18. szombat

Reggel 7-kor ébredtünk a csajjal végül.....mert nőből van, szóval éjjel egy csomószor halottam, 
hogy ki-be járkál:-)) Benne vagyok a 40-be....de Én azért fel nem kellek, hogy kimenjek, igyak, 
egyek, bármi...... Ha alszom, akkor alszom:-))
Asszonykámnak is szoktam mondani mikor jelzi, hogy épp horkolok: „ne fülelj, aludj”
Ahogy az infót halottam 7 fok volt hajnalban. Most már tudom miért fáztam néha:-)

Reggeli kávézás.....és kacsa etetés, Igen kacsa, ott a sátrak közt:-) Jöttek lejmolni:-) És másnap is 
visszatértek:-)
A maradék trojanei fánk ízlett neki:-)) Másnap a jóreggelt keksz már nem annyira:-)

A megbeszéltek szerint 9:20kor elindultunk. Az egész napi távunk 210km volt nagy vonalakban....
Ez volt a bejárt szakasz 283km



Bled – Kranjska Gora.....Vrsic

Innen lecsurgás Bovec felé, majd fel a Mangrt-ra. Közben ugye a Soca vögyében haladunk.....

Érdemes megállni ahol függő hidat lát az ember, illetve mikor eltűnik a folyó és egy kb 4-5m széles,
de rohadt mély sziklahasadékba ömlik le az a vízmennyiség ami fentebb még egy 20-30m széles 
folyó.....

Mangrt?

Itt valamiért nem volt pénzbehajtó.... gyanús:-)))
Fent kiderült miért:-((
Volt 2-3 szakaszba hó..... de olyan 70cm magas.....max 2-3m széles. Ezt kellett volna eltakarítani, 
hogy fel lehessen menni a tetejére. Mutatom térképen mennyi hiányzott:



Sebaj, ha spórolnak nekem az csak jó:-))))

Szép volt......így is:-))



A Mangrt után áttértünk a Predel hágón (mert hogy ezt is most tudtam meg.....), így már 
Olaszországba jártunk. Cave del Predil – majd az SS54-esen vissza Szlovéniába.
Kranjska Goranál pihenés és kv főzés:-))

Egy biztos:-) A telefonfülkében nem fújt még a szellő se:-)) Macitesó kávéja meg egy isteni ajándék
volt – ha már a verőfényes napsütés nem lett volna elég:-))
Innen vissza Bled, majd egy balossal irány Bohinj, mert reggel Emi mutatott egy vízesésről 
prospektust, és ekkor jutott eszembe, hogy ezt egy kollégám is már említette nekem aki sokat 
túrázik (Lábbal). Így irányba vettük a Savica vízesést:-)



Szasza lefelé megszámolta:-))
518db lépcső megy fel..... plusz a sima gyalogos, sziklás ösvény:-))) Nem motoros ruhába kell 
menni:-))) Persze a keményebbje úgy ment:-)))
Lefelé ha nem dobod el a jegyet, akkor kapsz egy pohár forró teát. Nekem is adta volna a csajszi, de
Én egy deffibrilátort és jeget kértem.-)))
Első nem volt.....utóbbi meg még folyékonyan jön ki ebből a csőből:-) (Kib...ott hideg volt:-)

 A táblán ez áll: „The source of life”......vagyis „Az élet forrása”....... Hát :-)))
Innen Emiékkel elmentünk vacsorázni a Bohinj feletti Strendja Vas falucskába található EMA 
Pizzázóba (A google map is kiadja: https://goo.gl/maps/Rzzom1HVrp42)

Brutál választék..... 8 euró a nagyobbacska pizza.... és finom is volt. De ugye semmi nem lehet 
kerek. Direkt jelezte Pyerre hogy külön fizetnénk..... mert majdnem mindeki kártyás volt. (Én se 
váltottam pénzt csak az ajándékokra.....de a nap végén volt nálam még vagy 20 euró...
Hát persze nem jött össze. Szóval szerencsénkre Én még tudtam rendezni Eminek euróba, kp-ba....

Az volt a táblán, hogy az ÉLET FORRÁSA....... hát elég hideg volt hogy egy hullát is 
felébresszen:-)

Innen Emiékkel elmentünk vacsorázni a Bohinj feletti Strendja Vas falucskába található EMA
Pizzázóba (A google map is kiadja: https://goo.gl/maps/Rzzom1HVrp42)
Brutál választék..... 8 euró a nagyobbacska pizza.... és finom is volt. De ugye semmi nem lehet
kerek. Direkt jelezte Pyerre hogy külön fizetnénk..... mert majdnem mindeki kártyás volt. (Én se
váltottam pénzt csak az ajándékokra.....de a nap végén volt nálam még vagy 20 euró...
Hát persze nem jött össze. Szóval szerencsénkre Én még tudtam rendezni Eminek euróba, kp-ba....



3. nap....
2016.06.19. vasárnap
Ébredés, kv....és jöhet a pakolás.....

10 órakor start haza..... 507km.....

Ljublaja utánig nem volt semmi különösebb..... (kb 60km)
Utána visszont?
1., Emiék eltüntek...... állítólag félreálltak beöltözni.
2., vártunk.....majd a pihenőből kimentünk..... pár kmrel arrébb vettem észre, hogy Teddy/Gergő 
sehol....az esőnek meg keményen lógót a lába
3., Nano állt félre a pályán..... bevártuk....Ő is beöltözött....erre Emiéket láttuk elszáguldozni 
hazafelé....
4., egy alagút után az út szélén mindenhol motorosok öltöztek.....néztem is mire készülnek:-)
5., és megjött:-))) Épp egy híd alá készültem beállni, mire leszakadt az ég.....de nagyon durván:-)) 
Hát akkor Mi is öltözzünk be. Ekkor láttam, hogy Teddy keresett. Mivel a pályán nem maradhatunk,
így tovább mentünk Celjére a kúthoz. Ott jött az infó hogy Gergő Apriliája valamiért nem tölt....így 
akkucsere és jönnek.....



Innentől szinte végig szakadó esőben........itt-ott megálltunk, de az eső nem.
Az országba térve kicsit odaléptem neki Lelléig. Itt már nem esett........egész addig míg el nem 
indultunk. Utána már követett minket. Ahol nem esett ott megállás után 1 perccel már zuhogott is.

Az M7-esen volt egy majd 10-15km-es dugó.... A poén? Az elején semmi..... se egy baleset, se egy 
lerobban kocsi. Olyan volt, mint ha valaki elől csak megállt volna, majd megunta és elindult. 

Este 19 óra után gurultam be a gyerekkel Battára...... Letettem az anyjánál, majd vittem a motort is 
pihenni. És Én is hazatértem.-))

Összegezve nekem 1302km lett......
A gyerek élvezte – és most ez volt a lényeg:-)))



Képek az alábbi linken megtekinthetőek:
https://goo.gl/photos/VQMJsytWC19BAbfT6 

Blue
2016.06.20

Árban?
Pályán evett a bandit olyan 6,6-ot..... a hegyekbe 5-öt....szóval számoljunk egy átlag 6L-rel...
A benzin idehaza 381ft, kint meg 1,238€ volt (384ft)....vagyis átlag 382ft....
Igy a benzin: 30.000ft
pályamatrica idehaza:   1.500ft
kint:   2.200ft
Kempingbe fizettem 42 € vagyis       13.020ft
Vintgar 7€   2.400ft
Vízesés 8€ talán?   2.800ft
Szumma:                                             51920ft

Plusz kaja, pia.....ajándékok...... Azt tudom, hogy 100 eurót váltottam, a kártyámról meg olyan 35-
40.000 tűnt el, szóval 70.000ft volt ez a 3 napos élmény kettőnknek.

https://goo.gl/photos/VQMJsytWC19BAbfT6

