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BOSANSKE PIRAMIDE in SARAJEVO ter OBIRANJE MANDARIN
1. dan: ponedeljek, 17. oktobra 2022: SLOVENIJA – SLAVONSKI BROD – VISOKO SARAJEVO
Odhod v zgodnjih jutranjih urah z dogovorjenih postaj in vožnja preko
mejnega prehoda Obrežje. Pot bomo nadaljevali proti Slavonskemu Brodu,
kjer bomo imeli prvi malo daljši postanek. Obiskali bomo trdnjavo Brod, ki
jo je Avstrija zgradila v 18. stoletju. Trdnjava je pravilne zvezdaste oblike,
zidana pa z opeko, lesom in kamenjem. Trdnjava je bila predvidena za
namestitev 4000 vojakov in 150 topov. V enem od prostorov v trdnjavi se
nahaja tudi prvi svetovni muzej tamburice, kjer bomo videli več kot 60
ročno izdelanih eksponatov. Z vožnjo bomo nadaljevali preko meje z
Bosno in naprej do mesta Visoko, oz. dolino bosanskih piramid. Vstopili
bomo v podzemni labirint Ravne s številnimi podzemnimi hodniki, prostori,
keramičnimi ploščami s starodavno pisavo in najvišjo koncentracijo
zdravilnih negativnih ionov. Celotna piramida deluje zdravilno - bivanje v
predorih piramide in na njej ima zdravilne učinke. Po ogledu si bomo vzeli
nekaj prostega časa za meditacijo in za sprehod po arheološkem parku
Ravne 2. Sledi vožnja do hotela v Sarajevu, kjer bomo prenočili. Večerja,
spanje.
2. dan: torek, 18. oktobra 2022: SARAJEVO
Zajtrk, po zajtrku sledi panoramski ogled Sarajeva z lokalnim vodnikom.
Pričeli bomo pri izviru reke Bosne, nato si bomo ogledali glavne
znamenitosti mesta. Sprehod po starem mestnem jedru, po sloviti
Ferhadiji, mimo katedrale, pravoslavne cerkve in Ferhat-Begove džamije do
Baščaršije, imeli boste tudi čas za obisk številnih trgovinic, obrtnih delavnic,
kavarnic, čevapđinic... Veličino mesta si bomo ogledali z najvišje stolpnice v
mestu, stolpnice Avaz. To je čudovita moderna palača, najvišja na Balkanu,
s katere je čudovit razgled na Sarajevo, sarajevsko kotlino in okoliške
planine. Seveda se bomo povzpeli na 175 m v 35 nadstropje z dvigalom. Sledi vožnja do hotela,
večerja, spanje.
3. dan: sreda, 19. oktobra 2022: SARAJEVO - MOSTAR
Po zajtrku se bomo zapeljali do Konjica, kjer si bomo ogledali zanimivost,
ki zadnja leta “buri duhove”. Obiskali bomo skrivni bunker, ki je veljal za
eno od treh najbolj varovanih vojaških skrivnosti nekdanje skupne države.
Sprva je bil namenjen le za koordiniranje vojaških operacij v primeru
napada na Jugoslavijo, pozneje pa je svojo vlogo še oplemenitil, saj so ga
spremenili v osrednji bunker za maršala Tita v primeru jedrskega napada
na Jugoslavijo. Bunker je lahko prenesel jedrski napad z močjo 20 kiloton,
v njem pa bi lahko šest mesecev nemoteno živelo 350 ljudi. Ustavili se
bomo še v mestu Jablanica, kraju, poznanem predvsem po bitki na Neretvi.
Vzeli si bomo čas za ogled znamenitega podrtega mostu na reki Neretvi. Po
ogledu bomo nadaljevali z vožnjo do Mostarja, kjer si bomo ogledali glavno
znamenitost mesta - stari most, ki je bil leta 1993 porušen ter nato
obnovljen. Sprehodili se bomo po ≫kujundžiliku≪. Pozno popoldan se
bomo nastanili v hotelu, večerja, spanje.
4. dan: četrtek, 20. oktobra 2022: MOSTAR – dolina NERETVE SLOVENIJA
Zajtrk, po zajtrku odhod iz hotela in vožnja v dolino Neretve, kjer nas bodo
sprejeli prijazni domačini s suhimi figami in travarico. V nasadu
mandarinovcev se bomo preizkusili v obiranju mandarin, katere bomo
lahko vzeli tudi domov. Nato pa se bomo s trupicami popeljali po reki
Norin, kjer boste lahko občudovali in fotografirali pristno naravo. Vseskozi
nas bo spremljala dalmatinska glasba. Po prijetnem »delu« sledi še kosilo.
Po kosilu bo sledila še vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v večernih
urah.
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CENA: 340 EUR/os (min. 45 oseb), 370 EUR/os (min. 35 oseb).
Cena vključuje:
- vožnjo s turističnim avtobusom,
- 3 x večerja, spanje, zajtrk v hotelu 3*,
- kosilo z glasbo zadnji dan,
- vstopnina v trdnjavo Slavonski Brod, vstopnina tunel Visoko,
- vožnja z trupicami, obiranje mandarin,
- vstopnina slapovi Kravice,
- zunanje oglede po programu,
- stroške organizacije, vodenje, lokalno vodenje Sarajevo, turistično pristojbino, priprave in ddv.
Doplačila:
- enoposteljna soba,
- zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco za tujino,
- ogledi in storitve po želji, ki niso vključeni v program.

Opombe: pridržujemo si pravico do zvišanja cene pri manjšem številu prijavljenih.

Plačilo ob prijavi 100 €, prijave zbiramo do zasedbe avtobusa (oziroma čim prej
zaradi rezervacije prenočišč), najkasneje do 31. avgusta 2022. Plačilo ob prijavi
100 €, drugi obrok 100 € do 30. septembra 2022, ostalo do 5 dni do odhoda.
Podatki za plačilo:
TURIZEM, PREVOZI, ŠOLA VOŽNJE PRAH SEVNICA d.o.o.
Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica
TRR: SI56 0237 9026 3523 998 (NLB), SKLIC: 00 220298
NAMEN: izlet mandarine
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