ŠARGANSKA OSMICA IN
BOSNA
DRVENGRAD – ZLATIBOR – NACIONALNI PARK TARA – SARAJEVO
- ARIZONA
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS
ČAS POTOVANJA: 4 DNI
DATUM POTOVANJA : 26.5. – 29.5. 2016
1.dan: SLOVENIJA - VIŠEGRAD – ŠARGANSKA OSMICA - ZLATIBOR
Odhod ob 00.00 iz Laškega. Vožnja bo potekala čez Hrvaško in Bosno do Srbije. Ustavili se
bomo v Višegradu na reki Drini, kjer si bomo ogledali znameniti kamniti most, ki ga v svoji
knjigi Na Drini ćuprija (Most na Drini) omenja znani pisatelj Ivo Andrič. Nadaljevanje poti
do Srbije, kjer se bomo podali na vožnjo po eni od najzanimivejših muzejskih železnic v
Evropi, Šarganski osmici. Na 15 km dolgi progi nas čaka kar 22 predorov in več kot 5
mostov, ter čudovita pokrajina. Sledi ogled etno vasice Drvengrad, ki jo je za snemanje
filmov zgradil režiser Emir Kusturica. Dan bomo zaključili v gorskem Zlatiborju, ki velja za
eno od najbolj priljubljenih letovišč v Srbiji. Nastanitev v hotelu in večerja.

2.dan: ZLATIBOR – NARODNI PARK TARA –ZLATIBOR
Po zajtrku se bomo odpravili na planino Taro na izlet po istoimenskem narodnem parku.
Podali se bomo po dolini reke Drine, si ogledali akumulacijsko jezero Zaovine, velikanski
jez Peručac ter se podali na vožnjo z ladjico po kanjonu reke Drine, kjer nam bodo
postregli tudi z dobrim kosilom. Za konec si bomo ogledali tudi enega od
najpomembnejših srbskih samostanov Rača. Na poti do hotela še postanek v mestecu
Bajina Bašta, kjer bomo obiskali destilarno rakije »klekovača«, ki jo bomo seveda
poskusili. Nato povratek v hotel. Zvečer pravi srbski večer s tipično srbsko hrano, ob
spremljavi žive glasbe.

3.dan: ZLATIBOR – SIROGOJNO – SARAJEVO
Po zajtrku bomo obiskali zlatiborsko tržnico, ki je bogato založena s pristnim domačim
kajmakom, sirom, pršutom ter drugimi kmečkimi specialitetami. V Sirogojnu si bomo
ogledali muzej na prostem Staro selo z bogato etno zbirko in tržnico domače obrti, spoznali
bomo način izdelave volnenih izdelkov, po katerih je območje znano. Po ogledu vasi se bomo
odpravili proti Sarajevu. Pozno popoldne bomo prispeli v slikovito bosansko prestolnico, ki
je skozi stoletja doživela bogato in burno zgodovino. Nastanitev v hotelu. Nato se bomo
sprehodili po mestu 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. Večerja na Baščaršiji. Nočitev.
4.dan: SARAJEVO – ARIZONA - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja proti znani bosanski nakupovalni tržnici Arizona. Ob prihodu preprosto
kosilo. Nato pa bomo lahko nekaj uric uživali v nakupovanju. Pozno popoldne odhod proti
Sloveniji, kamor bomo prispeli v nočnih urah.

INFORMATIVNA CENA POTOVANJA:
Nastanitev v 4* hotelu v Zaltiboru in 3* hotelu v centru Sarajeva:
Pri 50 prijavljenih potnikih
294 €
Pri 45 prijavljenih potnikih
299 €
Pri 40 prijavljenih potnikih
309 €
Nastanitev v 4* hotelu v Zlatiboru in 4* hotelu v Ilidži:
Pri 50 prijavljenih potnikih
299 €
Pri 45 prijavljenih potnikih
309 €
Pri 40 prijavljenih potnikih
319 €
INFORMATIVNA CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom, cestnine in druge pristojbine,
 hotelsko gostinske storitve: 1 x polpenzion v izbranem hotelu in 1x nočitev z
zajtrkom v Zlatiboru, 1 x nočitev z zajtrkom v Sarajevu,
 1 x srbska večerja z glasbo v Zlatiboru,
 1 x bosanska večerja na Baščaršiji,
 1 x preprosto kosilo (na žlico) v Arizoni ali na poti,
 vstopnine: etno vas Drvengrad, muzej Staro selo,
 ostale oglede po programu brez vstopnin,
 vozovnico za Šargansko osmico (redna linija z dizel lokomotivo),
 izlet z ladjico po reki Drini ter kosilo,
 degustacija »klekovače«,
 lokalno vodenje kjer je potrebno,
 nezgodno zavarovanje,




slovenskega vodnika,
organizacijo in izvedbo izleta.

DOPLAČILA:
 za sobo 1/1 (ob predhodni potrditvi),
 za vstopnine po želji (na kraju samem) in storitve, ki niso vključene v programu,
 CORIS zavarovanje v tujini z zdravstveno asistenco za potovanje do 5 dni znaša 5,91€
na osebo (osnovno kritje), tj. skupinska premija po osebi, če se za zavarovanje odloči
najmanj 9 oseb,
 Zavarovanje rizika odpovedi : 13 €.
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 dne 09.02.2016 pri udeležbi- po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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