SARAJEVO IN MOSTAR
PROGRAM POTOVANJA : 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan : SLOVENIJA – SARAJEVO – VRELO BOSNE
Odhod modernega turističnega avtobusa v zgodnjih jutranjih urah izpred dogovorjenega
mesta in vožnja proti Hrvaški. Po opravljenih mejnih formalnostih nadaljevanje proti Bosni,
prestop meje in vožnja v Sarajevo. Ogled slikovite bosanske prestolnice, ki je skozi stoletja
doživela bogato in burno zgodovino. Sprehodili se bomo 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, ter Principov most,
ki danes nosi staro ime Latinska čuprija. Popoldan se bomo zapeljali do izvira reke Bosne.
Po želji vožnja s kočijami do samega izvira, kjer boste lahko uživali v prelepi naravi. Manjši
degustacijski piknik tipičnih bosanskih jedi. Sledi nastanitev v hotelu 3* na Baščaršiji ter čas
za osvežitev. Odhod na večerjo, ki bo v tipični narodni restavraciji na Baščaršiji. Večer nam
bodo popestrili zvoki narodne glasbe. Po dobrem obroku se prileže še večerno potepanje po
Sarajevu. Nočitev.
2. dan: SARAJEVO - KONJIC - MOSTAR
Po zajtrku si bomo ogledali še vojni podzemni tunel, ki je povezoval mesto v času napadov z
zunanjim svetom. Sledi vožnja proti jugu in kratek postanek v Konjicu. Mesto je atraktivno
zaradi bogate narave, ki ga v popolnosti obkroža. Reka Neretva teče skozi sam center,
planina Prenj pa lebdi v ozadju mesta. Prav tako je mesto poznano po svojih umetninah iz
lesa in mi si bomo ogledali eno od obrtnih delavnic, kjer nam bodo prikazali svoje bogate
rezbarije. Sledi vožnja do Mostarja. Obisk in ogled starega dela mesta. Sprehodili se bomo
po slikovitem mestnem jedru, ki se ponaša s številnimi džamijami, mostovi, kopališči,
cerkvami, čaršijami, in drugimi arhitekturnimi objekti, kjer se prepletajo orientalski in
mediteranski vplivi. V mestu bomo poskusili tudi nekaj značilnih bosanskih pit, ki so še
posebej znane. Seveda bomo prečkali na novo obnovljeni stari most. Tu se bomo tudi
zadržali saj bomo imeli priložnost videti nekaj skokov iz mostu, ki so posebnost v mestu.
Prav tako bo možen ogled turške hiše in džamije. Nastanitev v hotelu 3* izven mesta.
Večerja v hotelu z glasbo. Nočitev.

3. dan: POČITELJ – HRVAŠKA - SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo zapeljali do mesteca Počitelj, ki je bilo dolgo časa pod Turki in je danes
zapisano kot dediščina, uvrščena na seznam UNESCA. Med sprehodom po mestu in ob pravi
turški kavici bomo lahko uživali v prelepem pogledu na dolino reke Neretve. Sledila bo
vožnja na Hrvaško. Kosilo na poti. Povratek po hrvaških in slovenskih avtocestah. Prihod
domov v poznih večernih urah.
CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.
CENA POTOVANJA VKLJUČUJE :
 prevoz z modernim turističnim avtobusom, cestnine in parkirnine,
 hotelsko gostinske storitve: 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v Sarajevu na
Baščaršiji, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* na poti v Počitelj,
 1 x večerja v tipični lokalni restavraciji s programom in glasbo,
 1x večerja z glasbo v hotelu 2 večer ,
 manjši degustacijski piknik na Vrelu Bosne z degustacijo jedi iz žara,
 pokušino pit v Mostarju,
 kosilo na poti zadnji dan,
 vstopnine: vojni tunel, džamija in Turska kuča,
 ogled skokov z mosta v Mostarju,
 lokalno vodenje v Sarajevu in Mostarju,
 ostale oglede po programu brez vstopnin,
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo izleta.

MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 zavarovanje CORIS.
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