SARAJEVO - MOSTAR - MAĐUGORJE
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
pod njim pa je itak tako nekaj najlepšega in njen kanjon bomo občudovali na poti od Jablanice do Mostarja.
Na naši poti bomo spoznali tudi Međugorje in se nato preko Hrvaške vrnili nazaj proti domu.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:
BEGOVA DŽAMIJA

1. DAN:
Odhod avtobusa ob 03.00 uri. Vožnja s krajšimi postanki preko Zagreba in Broda, Doboja (postanek za nakupe) do SARAJEVA. Naš prihod je
predviden ob 14.00 uri in takoj bomo pričnemo z ogledi na Baščaršiji: Moriča Han, Gazi-Husrev Begova džamija, Medresa, Fontana, Židovska
sinagoga, Katedrala, Večni ogenj, Narodno gledališče, Gimnazija, most Latinska Čuprija, Vječnica, Sebilj, Svrizna hiša. Nekaj časa boste tudi prosti
za uživanje ob pravi "kahfi", nato pa vožnja do hotela, večerja in nočitev. Po večerji zabava..
2. DAN:
Po zajtrku najprej ogled izvira reke Bosne - "VRELO BOSNE", ki velja za najlepši park v mestu, saj tod reka Bosna izvira iz kar dvajset izvirov. Slovo
od Sarajeva in vožnja mimo Konjica do JABLANICE. Tu bo najprej postanek za ogled mostu, ki je danes kot spomenik bitke na Neretvi, nato pa še
ogled muzeja bitke na Neretvi. Sledi vožnja po izjemno slikovitem KANJONU NERETVE vse do MOSTAR-ja. Sprehod po Čaršiji, nato pa ogledi in
spoznavanje KAMNITEGA MOSTU in KARADOZ BEGOVE DŽAMIJE. Še kratka vožnja do MEĐUGORJA. Tu bo postanek za ogled znamenite
Katedrale in nakup spominkov. Sledi vožnja na Hrvaško stran preko Splita po AC do Ljubljane kjer bomo v poznih urah.

SARAJEVO

MOSTAR-STARI MOST

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

MEĐUGORJE

CENA vključuje: sodoben avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 1 x večerja, nočitev (dvoposteljne
sobe) in zajtrk v hotelu 4**** (vse samopostrežno), vstopno takso za Vrelo Bosne, strošek našega vodiča ter strošek agencije.
Posamezne vstopnine niso vključene v osnovno ceno (cca 8,00 €).
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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