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Almási Kálvária (GCALK)
Dominál
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Szélesség N 45° 31,571'
Hosszúság E 18° 56,947'
Magasság: 148 m
Megye/ország: Horvátország
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Koordináták letöltése alapértelmezett profillal
Közeli ládák
Közeli pontok
Elhelyezés időpontja: 1970.01.01 01:00
Utolsó lényeges változás: 2017.12.22 05:38
Utolsó változás: 2017.12.22 10:53
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Fairy
Felhasználó: Fairy +36707044057
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 200 m
Megtalálások száma: 0
Adatok és fényképek szerkesztése
Ez a geoláda ne jelenjen meg a kereséseimben
A geoláda nincs bejelentve a geocaching.com-on.

XIV

WAP ON
Almás központjától délre, kőtábla mögött rejtőzik a geoláda.
Időnként forgalmas a hely, próbáld álcázni a keresést!
WAP OFF
Szlavóniai zarándoklat
Kelet-Szlavónia népszerű Mária-kegyhelyére remek kilátást nyújtó
magaslatra hívlak ezzel a rejtéssel. Kérlek ne augusztus 15-én
akard megkeresni a ládát! Az a nagy zarándoklat napja, több
tízezer hívővel.

Kegyszobor

Megközelítés
Az Eszék (Osijek) és Erdőd (Erdut) közötti D213. főútról itt
N 45° 30,169' E 18° 57,359' 99 m [GCALK+LETERES]
térj le északra Aljmaš (Almás) felé. A községbe érve itt
N 45° 31,555' E 18° 57,012' 128 m [GCALK+PARKOLO]
parkolhatsz.
Almás
Almás (Aljmaš) középkori eredetű (közel 800 éves) község a Dráva
és a Duna találkozása alatt alig három kilométerrel. Népessége 600
fős, lassan fogyatkozik. Legfontosabb gazdasági ága a
mezőgazdaság, de fontos a (vallási) turizmus is.

Eszék - párában

Dráva-torkolat

Kálvária
A búcsújáróhely legnagyobb attrakciója a Menedéket Nyújtó
Szűzanya (Svetište Gospe od Utočišta) kegytemplom, de a
zarándokok egy része felveszi programjába a kálváriajárást is.
Maga a kálváriadomb tulajdonképpen éppen úgy egy vastag
lösztakaró Dunára leszakadó, erodálódó pereme, mint ahogy azt
fentebbről (pl. Dunaföldvár) vagy lentebbről (pl. Vukovár)
ismerhetjük. Így délről érkezve pont a dombtetővel vagyunk egy
szinten. Ám a fő közlekedési irány (értsd: a zarándok hívek
tömege) északi irányból, a templom felől jön, ahonnan a
tekintélyes, 30 méteres relatív szintkülönbség megkapó panorámát
eredményez. Nyugat felé Eszék templomtornyai és kikötője,
északnyugat felé a Dráva-torkolat látszik. Alattunk pedig jól
áttekinthető az egész falu, két jelentős nevezetességével, a vízen
úszó hattyúra emlékeztető modern kegytemplommal és a
klasszicista Adamovics-kastéllyal.
Maga a keresztút 14 stációja fakeresztekre rögzített fareliefeken
meséli el Jézus utolsó földi napjait és közben felvezet a tetőre, ahol
magas posztamensen életnagyságú, a falura áldást osztó Krisztusszoborral kulminál.

Állapot: terv
- történelmi
nevezetesség,
várrom, épület?
+ szép kilátás,
érdemes panorámát
fényképezni?
- különleges
látványosság,
helyszín?
- speciális koordinátaérték vagy
magasság?
+ vízpart, tó/folyó,
forrás van-e a
környéken?
- település
belterületén van a
láda?
+ van-e a közelben
(pár száz méteren
belül) lakott terület?
+ nyugodtan
ajánlanád-e télen,
hóban is
(megtalálható-e)?
+ ajánlanád-e a
környéket nyáron a
legnagyobb
kánikulában is?
+ hegyen, csúcson,
nagy dombon van-e
a láda (a környékhez
képest)?
+ megközelíthető-e
járművel néhány
száz méteren belül?
+ a javasolt
kiindulóponttól
elérhető-e fél órán
belül?
+ babakocsit toló
család induljon-e a
láda keresésére?
+ kisgyermekkel,
nagyszülőkkel is
elérhető helyen van?
- igénybe veszi-e a
cipőt, ruhát a
környék (csalános,
bogáncsos)?
- a láda
megszerzéséhez
kell-e sziklát mászni
(gyerek a nyakban
kizárt)?
+ sötétben ajánlanád a
láda felkeresését?
- jellemző-e GPS-t
valószínűleg zavaró
sűrű erdő, magas
sziklafal?
- szokatlan
méretű/alakú-e a

Forrás
Wikipédia
Templom
Adamovics-kúria (horvát)

+

Sikeres kincskeresést!
Megjegyzés

Menedéket Nyújtó
Szűzanya-kegytemplom

@macikupac @Attibati Nem ér meg három pontot a Dráva-torkolat,
Kegytemplom, Kálvária kirándulás? Mindegyik önmagában (is)
értékes és a multik elég népszerűtlenek - ezért választottam a
hagyományos megoldást.

+
+
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láda (az ajándékok
miatt fontos)?
el tudok-e menni
kerékpárral a ládáig
(vagy
látástávolságban
hagyhatom)?
GPS nélkül is
érdemes megkeresni
kereshető minden
évszakban
kereshető 24 órában
a látnivalóért fizetni
kell

Moderáció

Adamovics-kastély

macikupac: nem mehet
2017.12.09 20:15:14
2017.12.23 09:24:21
Ezt egy multiként adhattad volna be a rusnya templommal karöltve.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A Duna-Dráva-egyesülést láttam. Tudod, elutasítottad. Bár nem rajtunk múlt, hogy tudunk-e
logolni, a többi(eke)t meg hagyjuk... Mi nem kunyerálunk jelszavakat. Az almási templom
nekem továbbra is ronda, viszont ezzel a kálváriával együtt már átengedtem volna, mert ahogy Mikulás is írta - ilyen távolságban már más a megítélése annak, hogy miért éri meg útra
kelni.

Klasszicista alaprajz
(zhrmku.hr.mk)

Attibati: nem mehet
2017.12.22 10:36:31
Össze kellene vonni a kegytemplom ládájával. A két láda 400 méterre van egymástól.
Mikulás: nem mehet
2017.12.22 11:12:37
Szia Fairy! A modern templomot láttam anno, azt a ládát nem támogattam, mert kevés
látnivalónak érzem, de a kettő (kálvária és a templom) együtt már eléri az ingerküszöböt :-)
Nem kényszerítem rád a multit, de megfontolandó lenne...mert ezzel megint úgy vagyok, hogy
határeset. Ha belföldön, mondjuk a Mecsek lábánál lenne ez a kálvária, akkor egyértelműen a
mehet felé billenne, de "külföldi" ládák kapcsán magasabb az elvárás a látnivaló tekintetében.
Na, látod, most nyomnék egy "feltételes mehetet"...

Átlagolás közben

SylverRat + Bogee: nem mehet
2017.12.22 13:08:02
Én is a multi pártján állok jelen esetben.
dc3: nem mehet
2017.12.22 13:24:05
Multit támogatnám.
LionDaddy: nem mehet
2017.12.22 15:33:14
Bár a templom nálam átment, de ennél a tervnél véleményem a korábban értékelő
moditársakkal azonos.
Olvaszd bele a GCAL-ba eme látnivalót, és mindenki elégedett lesz!
Kokó: nem mehet
2017.12.23 08:19:38
- Egy kis multi jobb lenne.
Blue Mali: nem mehet
2017.12.23 13:32:38
Multi párti vagyok ebben az esetben, az a 400 méter nem távolság!
Tegyük hozzá, hogy a rég átment, de nem kereshető ládáid bökik a csőröm! :)
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A lista felhasználói beállítás miatt nem mutatja az összes bejegyzést (0 db), az összes
megjelenítéséhez kattints ide.
A beállítást (jelenlegi értéke 100 db) a felhasználói adatok között tudod megváltoztatni.

Bejelentkezett felhasználó: Fairy (kijelentkezés)

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!
[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]
[jelszóváltoztatás, felhasználói adatok szerkesztése]
[impresszum]
A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.

