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Autóstúra-projekt 
– ez aztán az utazás!
Nyolc fiatal ért élete legfontosabb utazásának 
végére. Az autóstúra-projekt keretében bejárták 
Európát, hogy felfedezzék az EU által támogatott 
projekteket és kezdeményezéseket. Rájöttek, hogy 
Európa sokkal többet jelent, és sokkal több 
bennünk a közös, mint gondolták.

Négy hónapon át az utazók két fős csapatokban járták 
be Európát a következő négy útvonal valamelyikén: 
a Földközi-tengeren, az atlanti partvidék mentén, a 

Balti-tengeren és a Duna mentén. Nem volt megállás. 

A nyolc országból érkezett, más-más háttérrel rendelkező utazók 
egyedi látásmódjukkal járultak hozzá egy-egy hónapig tartó uta-
zásukhoz. Több mint 20 országban jártak, több mint 50 projektet 

tekintettek meg, megkóstoltak csodás helyi ételeket, új élményeket 
szereztek, és számtalan új barátságot kötöttek. 

A záró összejövetelre Berlinben került sor, ahol lehetőségük nyílt 
arra, hogy megosszák és összevessék egymással tapasztala-
taikat, legyen szó szemétszedésről a Földközi-tenger partján, 
a két időzónán átívelő művészeti központ meglátogatásáról 
vagy Litvániában a falombok között tett sétáról.

Te magad is szívesen felfedeznéd Európát? Látogass el a Road 
Trip honlapjára, ahol az utazók blogbejegyzéseinek és videóinak 
köszönhetően többet is megtudhatsz.   

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://roadtriproject.eu/

https://roadtriproject.eu/
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„Európáról mindig a kék zászló jutott eszembe a 
sárga csillagokkal, és valójában Európa nem más, 

mint különféle országok közössége. Különböző, 
mégis ugyanolyan emberekből álló mozaik.”
Louis (21, Belgium, Földközi-tengeri útvonal)

„A folyamatosan 
változó táj, az út, 

minden egyes új nap, 
minden új barát, ezek 

számomra a 
legértékesebbek... Büszke vagyok rá, hogy 
Ecuadorból jöttem, büszke vagyok arra, 
hogy Litvániában élek, és most már büszke 
európai lakos vagyok.”
Fabian (25, Vilniusban élő ecuadori, az 
Atlanti-óceán partvonalát érintő útvonal)

„A legkevesebb, amit az autós 
túrából megtanulhattunk, az az, 

hogy hogyan tudnak az emberek együtt 
dolgozni és a különféle országok 

együttműködni. Mindannyian együttműködhetünk, és 
így elérhetjük a célunkat.”

Achilleas (22 éves, Görögország, Balti-tengeri útvonal)

„Rengeteget tanultam: Európáról, 
a környezetünkről, a természetről és az 
emberekről. Ez az utazás inspirált és 

megérintett, és remélem, hogy az 
elkészült videók alapján mások is így 

éreznek majd.” 
Yldau (24, Hollandia, az Atlanti-óceán 

partvonalát érintő útvonal)

„Olyan sokat tanultam magamról, 
arról, hogy ki vagyok, a különböző 

országokról és kultúrákról, 
történelmükről, hogy min mentek 
keresztül, és mit várnak a jövőtől.”

Susann (21, Észtország, Duna-menti 
útvonal)

„Számomra az autóstúra-projekt 
arról szól, hogy kapcsolatba 
kerülünk azokkal az emberekkel, 
akikkel az út során 
találkoztunk. Az utazásról szól, 
új dolgok felfedezéséről.”
Luna (23 éves, Spanyolország, 
Balti-tengeri útvonal)

„Soha nem szabad 
elfelejtenünk ezeket a 
projekteket, amelyekhez 
ellátogattunk; olyan 

emberek munkájából 
jöttek létre, akik változást 

akarnak elérni a 
társadalomban.” 

Luisa (26 éves, Németország, Földközi-tengeri 
útvonal)

„Ne féljetek 
beszélgetni másokkal. 

Ez a lényeg: 
egyszerűen csak 

nyitottnak kell lenni.”
Kenneth (20, Írország, 

Duna-menti útvonal)
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Rio-Antirrio-híd, Korinthoszi-öböl, 
Görögország

Akár az igazi finn halászok,  Tornio, Finnország

Gabarage: a legmenőbb dizájnbolt  

Bécsben (Ausztria)

PlantCult, Szaloniki, Görögország
Vinovert: borkóstolás  
a franciaországi Bordeaux-ban

Az új koncertterem Szczecinben  (Lengyelország)

Kézműves halkonzervgyár Burelában 

(Spanyolország)
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április 14.– május 12.

július 28.– augusztus 25.

június 23.– július 21.

május 19.– június 16.
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Andere Baustelle, alternatív karrierle-
hetőségek a németországi Ulmban

Yldau és Fabian

Louis és Luisa

Kenneth és Susann

Achilleas és Luna


