BOSNA
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan : SLOVENIJA – BANJA LUKA – JAJCE – TRAVNIK - SARAJEVO
Odhod modernega turističnega avtobusa v zgodnjih jutranjih urah z dogovorjenega mesta in
vožnja proti Hrvaški. Po opravljenih mejnih formalnostih nadaljevanje proti Bosni, prestop
meje in vožnja do Banja Luke, glavnega mesta Republike Srbske in drugega največjega mesta
Bosne in Hercegovine. Ogled mesta. Nadaljevanje vožnje v Jajce. Postanek ob veličastnih
slapovih in ob doplačilu ogled muzeja, posvečenega zasedanju AVNOJA. Nadaljevanje do
mesta Travnik, postanek za ogled mesta, v katerem so Turki pustili izrazit pečat in v 16.st.
tudi formirali prvo travniško mahalo, ki so jo imenovali Varos in ki obstaja še dandanes.
Travnik je prav tako poznan po mnoštvu njegovih džamij. Trenutno jih ima 17. Vožnja v
Sarajevo in panoramski ogled mesta. Nastanitev v hotelu in kratek čas za počitek. Večerni
sprehod po mestu, večerja in nočitev.
2. dan: SARAJEVO
Po zajtrku sledi ogled slikovite bosanske prestolnice, ki je skozi stoletja doživela bogato in
burno zgodovino. Najprej se bomo odpravili na najbolj luksuzen stolp na Balkanu, imenovan
Avaz. S hitrim panoramskim dvigalom se bomo povzpeli v 35 nadstropje, od koder bomo
imeli čudovit razgled na celotno mesto. Nato se bomo sprehodili po mestu pod vodstvom
lokalnega vodnika in si ogledali glavne znamenitosti, med katere sodijo: Begova džamija iz
16. stol., Careva džamija z medreso, z arkadnim dvoriščem in kupolasto streho, stara
pravoslavna cerkev, Univerzitetna knjižnica iz 19. stol., ki je bila nekoč mestna hiša, tipična
muslimanska mestna hiša- Svrzina kuča ter Principov most, ki danes nosi staro ime Latinska
čuprija. Nekaj prostega časa za nakupe in samostojno raziskovanje mesta. Večerja v lokalni
restavraciji. Nočitev.
3. dan: SARAJEVO - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja do Ilidže, kjer si bomo ogledali Tunel upanja, ki je bil med vojno edini
izhod iz obkoljenega mesta. Sledi vožnja do parka Vrelo Bosne, kjer se bomo sprostili ob
žuborenju potočka. Popoldne odhod iz Sarajeva, peljali se bomo mimo kraja Visoko, kjer
stoji domnevno največja piramida na svetu – Piramida sonca. Domov bomo prispeli v nočnih
urah.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE :
 Prevoz z modernim turističnim avtobusom,
 Cestnine in parkirnine,
 2 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*,
 1 x večerja v lokalni restavraciji ali hotelu,
 lokalno vodenje v Sarajevu,
 vstopnine: Svrzina kuća, stolp Avaz, Tunel,
 ostale oglede po programu brez vstopnin,
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo izleta.
DOPLAČILO:
 Obvezno doplačilo: prijavnina 15 EUR na osebo
 CORIS zavarovanje - 4,08 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 5 dni, če
se za zavarovanje odloči najmanj 9 oseb,
 zavarovanje rizika odpovedi 7 EUR – v primeru, da se zavaruje 15 oseb,
 kosilo / čevapčiči v lepinji s prilogo v Sarajevu na Baščaršiji od 4 - 8 €
 malica cca. 5 EUR (npr. bosanki lonac ali begova čorba ali več vrst pit – burek,
zeljanica, krumpiruša in kajmak)
POMEMBNO:
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v
menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona
pravico do odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za
izvedbo potovanja). Cena potovanja je izračunana 19.05.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni
del tega programa.
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