SARAJEVO
SARAJEVO je prava uspešnica preteklega leta. Tu je del naše včasih skupne zgodovine in čas je, da
gremo na izlet tudi v glavno mesto BIH. Kljub kruti zgodovini je mesto zaživelo s polnimi pljuči in
življenje poteka tako kot pred mnogimi leti. Staro mestno jedro je obnovljeno, gradi se novi del
mesta in utrip življenja na Baščaršiji je tak kot vedno v zgodovini. Poleg mestnih znamenitosti boste
spoznali tudi gurmanske užitke. Spoznali pa boste tudi izvir reke Bosne, Travnik in Jajce.
Kljub dolgi vožnji boste na koncu zadovoljni ugotovili - vredno je bilo.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:
BAŠČARŠIJA

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 03.00 uri. Vožnja s krajšimi postanki preko Zagreba, Slavonskega Broda, Maglaja in Zenice do Sarajeva. Takoj po
prihodu v mesto bomo pričeli z ogledi starega dela mesta: VJEČNICA, BAŠČARŠIJA, GAZI-HUSREVBEGOVA DŽAMIJA, MEDRESA, MORIČA
HAN, BRUSA, KATEDRALA, STARA PRAVOSLAVNA CERKEV, SINAGOGA, KATEDRALA, TRŽNICA, POŠTA, NARODNO GLEDALIŠČE,
GIMNAZIJA, KRIVA ČUPRIJA. Nekaj časa boste prosti tudi za samostojne oglede, uživanje ob "kahfi" in nakupe spominkov, za vse tiste pa,ki
boste želeli še kaj več, pa vam predlagamo obisk SVRZINE KUČE - izjemen kulturnozgodovinski objekt preteklega časa. Tu nam bo kustos muzeja
razkazal hišo in nas seznanil z načinom življenja pred stoletji. Zvečer namestitev v hotel, večerja in nato zabava v katerem od številnih lokalov nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku si bomo najprej ogledali VRELO BOSNE - najlepši park v Sarajevu, ki se razprostira na čudovitih poljanah okoli izvira reke Bosne. Sledi
vožnja preko notranjega dela Bosne do mesta TRAVNIK. Tu bo čas za ogled največjih znamenitosti mesta, povdarek pa bo seveda na ogledu
"ŠARENE DŽAMIJE". Nadaljevanje do mesta JAJCE kjer si bomo ogledali (ruševino) palače AVNOJ, mestno obzidje in morda celo trdnjavski del
mesta. Po kratkem predahu za okrepčilo se bomo vozili po čudovitem kanjonu reke Vrbas vse do Banja Luke in nato pri Okučanih na AC ter mimo
Zagreba do doma.

VRELO BOSNE

BEGOVA DŽAMIJA

VJEČNICA

TRAVNIK

JAJCE - SLAPOVI PLIVE

CENA:
99,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
109,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
119,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

NOTRANJOST DŽAMIJE

CENA vključuje: sodoben avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
namestitev v hotelu 4* v Sarajevu na bazi večerja, nočitev in zajtrk - vse samopostrežno,
vstopnino v Begovo džamijo, Vrelo Bosne in Šareno džamijo, strošek vodenja in agencije.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi potovanja.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SO SESTAVNI DEL PONUDBE.
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