
01
Potovali  bomo  po  Bosni  in  Hercegovini,  kjer  se  bomo  srečali  s  starodavnim  Jajcem,  vezirskim
Travnikom in največjim ter glavnim mestom Sarajevom z izjemno orientalsko čaršijo. 

BIH
PRVI DAN: SLOVENIJA – VISOKO - SARAJEVO
Odhod ob 01.00 izpred kraja dogovora v Ljubljani in vožnja z avtobusom  do hrvaške meje, nato po avtocesti
Zagreb  –  Slavonski  brod,  kjer  vstopimo  v  Republiko  BIH.  Pot  nadaljujemo   skozi   Doboj  ,  Zenico  do
Visokega.  Visoške  piramide,  tudi bosanske  piramide, so  »sad« pisca in  amaterskega  arheologa Semirja
Osmanagića, ki trdi, da se v bližini mesta Visoko v osrednji Bosni nahaja več piramid. Po njegovih trditvah je
213  metrov  visok  hrib  Visočica  pravzaprav  starodavna »piramida  Sonca«,  ki  so  jo  verjetno  zgradili
starodavni Iliri pred  približno  12.000  leti.  Kasneje  so  s  pomočjo  zračnih  posnetkov  identificirali  še  dva
podobna hriba v bližini in ju poimenovali »Piramida Meseca« in »Piramida (bosanskega) zmaja«, omenjajo
pa  še  več  drugih. Torej  prepustimo  se  lokalnemu  vodiču,  da  nas  pouči  skozi  sprehod  do  Belvedera,
razgledne točke ter skozi del podzemnega labirinta o »visokogorskih piramidah«. 
Pot  nadaljujemo  do  slikovitega  glavnega  mesta  Bosne  z  bogato  in  burno
zgodovino.  Izvir  reke  Bosne  se  nahaja  na  obrobju  Sarajeva,  pod  planino
Igman,  v  bližini  predmestja  Ilidža,  natančneje  v  vasi  Vrutci  in  obsega
prekrasen naravni  park.  Prisotnost  sveže planinske vode, bujna vegetacija,
sveži veter s planine Igman ponujajo vsakemu obiskovalcu posebno doživetje
in vzdušje, ki je nepozabno. Na tem precej velikem področju obiskovalec lahko
občuti dih neokrnjene narave. Tudi vi boste imeli to možnost.  Po želji ogled
Zgodbe po »vojnem Sarajevu« (doplačilo po osebi cca 5 EUR; željo izrazite ob
rezervaciji izleta). Nenavadno in malce srhljivo doživetje, kjer si boste ogledali
znan podzemni tunel  Dobrinja - Butmir (predor pod letališko stezo so gradili
med 27.  marcem in  30.  julijem leta  1992 in  predstavlja  simbol  štiriletnega
upora obkoljenega mesta in njegovih meščanov) in muzejske hiše ob njem, ki
je  bil  v  času  vojne  velikokrat  edina  povezava  med  centrom  mesta  in
letališčem. Po ogledu multivizije, sprehod po delu tunela, ki je bil edini izhod iz
obkoljenega mesta,  frontno linijo,  alejo ostrostrelcev,  židovsko pokopališče,
stadion Koševo … 
Namestitev  v  hotel  in  preostanek  popoldneva  namenjen  »Baščaršiji«  (v
prevodu: glavna tržnica), srcu starega mestnega jedra.  Na čevapčiče se lahko
odpravite v Petico ali k Želju, na pleskavico pa v Mrkvo. Pogosto je na mizo
treba počakati, a se splača potrpeti. 
Nekatere  bo  mogoče  bolj  privabil  vonj  bureka.    Domačini  poznajo  samo
mesnega, vse ostalo pa so pite: zeljanica (s sirom in špinačo), krumpiruša (s
krompirjem),  sirnica  (pri  nas  je  znana kot  sirov  burek),  maslenica  (s  kislo
smetano).
Ena od bolj priljubljenih burekdžinic je Sač. Ne pozabite na spominke za svoje najdražje. 
Po želji organizirani nočni sprehod po Sarajevu, pijača in klepet v katerem od znanih sarajevskih caffe barov
… več informacij o nočne življenju v Sarajevu najdete na: http://www.city.ba/nocni-zivot.  Povratek v hotel po
želji   in nočitev.
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DRUGI DAN: SARAJEVO - JAJCE – BANJA LUKA
Zajtrk.  Ogled   mesta (z lokalnim vodnikom), ki se razprostira na  bregovih reke Miljacke in kjer se  stika
arhitektura vzhoda in zahoda. Sarajevo je ohranilo številna obeležja in  zgradbe  tako iz rimskega obdobja,
srednjega veka, osmanskega obdobja (številni hamami - kopališča, karavan saraji prenočišča med katerimi
je  še vedno najbolj  znan Moriča Han,  danes odlična restavracija,  sahat  kula,,.)  kot  tudi   zgradbe iz  t.i.
avstroogrskega obdobja (pošta, mestni muzej, stara viječnica,...  Med drugim si boste ogledali kraj, kjer sta
bila leta 1914 ubita Avstro-ogrski prestolonaslednik Ferdinand in njegova soproga - danes znan kot Principov
most, spoznali eno najlepših bibliotek - Vijećnico - delno uničeno od zadnje vojne in sedaj že obnovljeno.
Peš se boste podali po mestnem jedru,  po osrednji ulici »Ferhadiji «, mimo
Gazi  Husrev  Begove džamije,  sinagoge,  tržnice,  katedrale,  pravoslavne
cerkve,  …  Še  zadnji  utrinki  Sarajeva..  na  Baščaršiji…  nakup  kulinaričnih
dobrot za domov (baklava, havla…).  
Nato  vas  pot  vodi  proti  Jajcu,  zgrajenem  na  izlivu  reke  Plive,  ki  se  po
čudovitih 30 m visokih slapovih izliva v Vrbas. V mestu so se pisale različne
strani zgodovine; od rimskih časov, turških upadov, do zasedanja AVNOJ-a
in nastanka Jugoslavije.  Vsa ta obdobja so v mestu pustila sledove svoje
kulture, predvsem bogato arhitekturno dediščino, ki jo boste občudovali  na
sprehodu po mestu: zvonik sv. Luke, katakombe, obzidje s trdnjavo, džamije,
Omer-Begova hiša, Muzej AVNOJ-a … Nekaj prostega časa v mestu in nato
po globokem in slikovitem kanjonu Vrbasa do Banja Luke. Prosto do večerje,
ki bo tokrat v prijetnem gostišču  ob glasbi (lahko pa tudi v znameniti pivnici
Zlata Krigla,  slabih 10 minut  vožnje,  v bližini  pivovarne ali  pa v restoranu
Stara Ada ob reki  Vrbas;  tudi vožnja z avtobusom).  Po večerji  prosto za
individualno potepanje, sprehod ali zabavo v lastni režiji v Banja Luki.
TRETJI DAN: BANJA LUKA – SLOVENIJA
Po zajtrku ogled znamenitosti drugega največjega mesta v BiH, ki se razteza na obeh bregovih reke Vrbas z
mogočnim Kastelom in velja za eno najbolj  zelenih mest. Ogled znamenitosti mesta: Narodna skupščina
Republike srbske, trdnjava Kastel, Gospodska ulica, Banske dvori, Narodno gledališče, cerkev Svete Trojice.
Prosto za nakupe na znameniti tržnici v Banja Luki, kjer se dobi vse, od igle do lokomotive.
V  že  popoldanski  ura  vožnja  proti  domu  z  daljšim  postankom  v  vasici
Delibašino  selo,  na  robu  mesta.  Postanek je  namenjen  ogledu  cerkve  in
samostanu  Trapist  (Marija  Zvezde),  kateri  je  najbolj  znan  po  izdelavi
odličnega  trapista  in  različnih  loklanih  napitkov.  Pokušina  le  teh  in
nadaljevanje vožnje proti domu, po novi avtocesti na Hrvaško in naprej mimo
Okučanov,  po Lonjskem polju  mimo Zagreba.  Prihod v Ljubljano  v pozni
večerni uri. 

CENA:
Cena potovanja je izračunana dne 20.03.2015.  Cene so izračunane na avtobus in so izražene po osebi.

ŠT. OSEB CENE v EUR
od 30 do 34 udeležencev 199
od 35 do 39 udeležencev 189
od 40 do 44 udeležencev 178
od 45 do 49 udeležencev 169

CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, cestnine in cestne pristojbine, oglede po
programu  znamenitosti  in  mest  (zunanjosti),  hotelsko  –  gostinske  storitve  (1  x  nočitev  z  zajtrkom  v
dvoposteljni sobi v hotelu *** v Sarajevu, 1 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi v hotelu*** v Banja Luki;
večerja ob živi  glasbi v Banja Luki),  vsi  ogledi znamenitosti  po programu (delno z lokalnim vodenjem) z
vključeno vstopnino za ogled: park s piramidami Visoko, park Ilidža z izvirom Bosne, muzej AVNOJ ter ogled
samostana Trapisti s pokušino sira in napitkov; osnovno nezgodno zavarovanje, stroške lokalnega vodnika,
vodenje in organizacijo izleta.

DOPLAČILA PO ŽELJI:
 enoposteljna soba po osebi 30 EUR za obe noči
 ogled GAZI HUSREV-BEGOVE džamije od znotraj cca 3 EUR po osebi
 zgodba po »vojnem Sarajevu« cca 5 EUR po osebi
 zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini

    


