SARAJEVO - MOSTAR - TRAVNIK - JAJCE - program “A”
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. Spoznali pa bomo tudi Travnik in
Jajce. Občudujte vse te lepote, uživajte v odlični kulinariki in na koncu boste več kot zadovoljni.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

BAŠČARŠIJA

1. DAN:
Odhod avtobusa ob 03.00 uri. Vožnja preko Zagreba in Broda do Doboja. Tu bo prvi postanek za okrepčilo ali morebitne nakupe v tržnici (tekstil,
obutev). V SARAJEVO bomo prišli ob 15.00 uri in si namenili urico časa za "sarajske čevape" brez katerih na Baščaršiji enostavno ne gre. Po kosilu
pričnemo z ogledi: SEBILJ, STARA PRAVOSLAVNA CERKEV, MORIČA HAN, GAZI-HUSREV BEGOVA DŽAMIJA, MEDRESA, BEZISTAN,
SINAGOGA, KATEDRALA, TRŽNICA, VEČNI OGENJ, POŠTA, NARODNO GLEDALIŠČE, GIMNAZIJA, LATINSKA ČUPRIJA (GAVRILA
PRINCIPA MOST)... Nekaj časa boste tudi prosti za uživanje ob "kahfi", vožnja do hotela, večerja in nato po želji zabava v katerem od številnih
lokalov.
2. DAN:
Po zajtrku najprej ogled izvira reke Bosne (VRELO BOSNE), ki velja za enega najlepših parkov Bosne. Nadaljevanje naše poti bo preko Konjica do
JABLANICE. Tu si bomo ogledali porušeni most iz časa snemanja filma "Bitka na Neretvi" in nato še spominski muzej te znamenite bitke. Sledi vožnja
po izjemno slikovitem KANJONU NERETVE vse do MOSTAR-ja. Pred ogledom mesta se bomo najprej zaustavili za sprehod do "Tekije" na VRELU
BUNE. Tu je namreč izvir reke Bune, ki slovi kot najlepši v Evropi zaradi izjemno mogočnega izvira pod previsno steno. Še ogled Mostarja - sprehod po
Čaršiji, nato pa ogledi in spoznavanje KAMNITEGA MOSTU in KARADOZ BEGOVE DŽAMIJE (tu se boste lahko povzpeli v minaret). Seveda boste
tokrat dalj časa prosti za kosilo in samostojno odkrivanje in spoznavanje mesta. Mostar je brez dvoma "Biser na Neretvi" in ne samo zaradi
znamenitega mostu, ampak tudi zaradi izjemne ponudbe domače obrti, odličnih gostišč in neponovljive arhitekture. Povratek v Sarajevo, večerja ..
3. DAN:
Po zajtku se bomo odpravili nazaj proti Sloveniji. Prvi postanek bo v mestu TRAVNIK, kjer si bomo ogledali znamenito ŠARENO DŽAMIJO” in se
sprehodili do rojstne hiše Iva Andriča. Nadljevanje do mesta JAJCE, kratek postanek za ogled palače AVNOJA in starega mestnega jedra, nato pa
vožnja po slikovitem kanjonu reke Vrbas vse do Banja Luke ter po avtocesti mimo Zagreba do doma.

SARAJEVO

KANJON NERETVE

JABLANICA

MOSTAR

CENA:
159,00 € - pri udeležbi 45-48 potnikov
169,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
179,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
199,00 € - pri udeležbi 30 - 34 potnikov
TRAVNIK - “ŠARENA DŽAMIJA”

CENA vključuje: sodoben avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 2 x polpenzion (večerja, nočitev v dvoposteljnih sobah
in samopostrežni zajtrk) v hotelu 3/4*, vstopna taksa za Vrelo Bosne in Vrelo Bune, strošek našega vodiča ter strošek agencije.
Posamezne vstopnine niso vključene v osnovno ceno.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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