SARAJEVO - MOSTAR - JAJCE - PROGRAM “B”
tudi "VRELO BOSNE in VRELO BUNE
Bosna je v zadnjem času zelo priljubljen cilj naših popotnikov. Vzrok za novo odkrivanje te države je
iskati v več pogledih. Njene naravne lepote, izjemna zgodovina in ne nazadnje tudi odlična kulinarika
in gostoljubje domačinov, to je tisto kar prevzame popotnika. Vse to se prepleta na potovanju po
krajih, ki jih starejša generacija dobro pozna in želi osvežiti spomin, mlada generacija pa na novo
odkriva naše, bivše bratske, republike. Sarajevo, kot glavno mesto Bosne, pa je brez dvoma nekaj
posebnega. Tu je bilo od nekdaj stičišče različnih kultur in zaradi tega je mesto polno sakralnih
objektov, izjemne zgodovinske vrednosti in arhitekturne lepote. Spoznajte tudi Mostar, ki s svojim
znamenitim mostom jemlje dih obiskovalcu. Neretva,ki teče čez Mostar, pa je nekaj najlepšega in
njen kanjon bomo občudovali na poti od Jablanice do Mostarja. Jajce je naš zadnji cilj obiska Bosne
in reka Pliva, ki mogočno pada v slapovih pod mestom, se nato izliva v reko Vrbas in ravno ta reka
nato podarja verjetno najlepši kanjon v Bosni. "Tjesnac" je v dolžini 11 km brez dvoma še zadnje
slovo od Bosne.
Občudujte vse te lepote, uživajte v odlični kulinariki in na koncu boste več kot zadovoljni.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

OČARLJIVI "BAZAR" NA BAŠČARŠIJI

1. DAN:
Odhod avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja preko Zagreba in Broda do SARAJEVA. Takoj po prihodu si bomo ogledali BAŠČARŠIJO in si najprej namenili
dobro porcijo “sarajskih čevapov”, ki so brez dvoma najboljši. Sledijo ogledi: VJEČNICA, SEBILJ, BEGOVA DŽAMIJA, MEDRESA, KUJINDŽILUK,
SINAGOGA, KATEDRALA, VEČNI OGENJ, POŠTA, NARODNO GLEDALIŠČE, PRAVOSLAVNA CERKEVSTARARA ČUPRIJA...Čas bo tudi za
samostojne nakupe, zvečer namestitev v hotel, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili najprej na ogled izvira reke Bosne “VRELO BOSNE”, kjer je v prečudovitem parku več kot dvajset izvirov. Nadaljevanje
preko Konjica do Jablanice. Tu bomo naredili kratek postanek za ogled porušenega mostu iz časa bitke na Neretvi, lahko pa si ogledate tudi spominski
muzej. Še kratek postanek za znamenito “janjetino” in nato nadaljevanje po izjemnem kanjonu reke Neretve do končnega cilja tega dne - mesto
MOSTAR. Najprej ogled izvira reke Bune “VRELO BUNE”, ki velja za najlepšega v Evropi. V mestu pa si bomo ogledali znameniti KAMNITI MOST, ki
mu radi rečemo tudi “Stari most”. Sprehod po Kujundžiluku in “kahva” v katerem od številnih lokalčkov. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku slovo od mesta. Vožnja po hribovitem delu Bosne preko Prozora vse do mesta JAJCE. Najprej se bomo zaustavili ob PLIVSKEM JEZERU za
ogled starih "VODENIC", po želji pa rezerviramo tudi kosilo v njihovi restavraciji tik nad jezerom. Sledi ogled starega mestnega jedra: Slapovi Plive,
Dom zasedanja AVNOJ-a, stara mestna vrata, trdnjava. Nadaljevanje poti po "TJESNAC-u", to je kanjon reke Vrbas, ki nudi neponovljive prizore.
Vožnja skozi Banja Luko in nato pri Okučanih na AC, mimo Zagreba do Ljubljane. Naš prihod je predviden ob polnoči.
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CENA:
159,00 € - pri udeležbi 45 potnikov
169,00 € - pri udeležbi 40 potnikov
179,00 € - pri udeležbi 35 potnikov
CENA vključuje: sodoben avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 2 x polpenzion (večerja, nočitev v dvoposteljnih sobah in
samopostrežni zajtrk) v hotelih 3/4****, vstopna taksa za Vrelo Bosne in Vrelo Bune, vstopnina v džamijo in vodenje njihovega muezina,
strošek našega vodiča ter strošek agencije.
Doplačilo za enoposteljno sobo v obeh hotelih skupaj 25,80 € in ostale vstopninbe.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
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