BOSNA IN HERCEGOVINA
3 DNI
1. dan: CELJE - SARAJEVO
Naša balkanska avantura se bo začela v zgodnjih jutranjih urah. Za seboj bomo pustili Štajersko, Dolenjsko ter hrvaško
mejo, se po hrvaški avtocesti Bratstva in enotnosti vozili mimo Zagreba, Slavonskega Broda in Zenice v Sarajevo kamor
bomo prispeli v opoldanskih urah. Sledi vožnja po Bulevarju ostrostrelcev oz. Bulevarju Meše Selimovića, kjer bomo
spoznavali prve frontne linije v času zadnje agresije na BIH in si pogledali obeležje prvega ubitega novinarja, Slovenca:
Iva Štandekerja. Po krožnem ogledu mesta, stadionu Koševo, kjer so se pisale XIV. zimske olimpijske igre leta 1984,
sledi prihod v samo središče Sarajeva na Baščaršijo, kjer si bomo pogledali staro mestno jedro, Principov most,
Vječnico, Gazi Husrevbegova mošejo, staro pravoslavno cerkev,…Dovolj časa bo za sprehode in nakupe po ozkih
uličicah Baščaršije ali za pokušnjo tipičnih bosanskih specialitet: čevapčičev, burekov, sirnic, tufahij in baklav Vožnja v
hotel in nočitev.
2. dan: SARAJEVO – KONJIC – JABLANICA - MOSTAR
Po zajtrku v hotelu se bomo zapeljali do letališča Butmir, kjer si bomo ogledali podzemni tunel pod sarajevskim letališčem
oz. t.i. 'Tunel spasa', ki je bil med vojno edini izhod iz obkoljenega mesta, spominsko hišo in film, ter se srečali z domačini,
ki so aktivno sodelovali v izgradnji tunela. Nato gremo v smeri Mostarja. Sledi vožnja do Konjica do najbolj znane
delavnice znamenitih rezbarij in umetnin, ki jih tamkajšnji mojstri izdelujejo. V Konjicu se nahaja tudi najbolj poznan
Titov nuklearni bunker, ena najbolje varovanih skrivnosti v času Jugoslavije. Bunker, ki so ga gradili več kot 20 let in ki
sega do 350 metrov pod zemljo, naj bi v primeru jedrske vojne služil kot zatočišče za Tita, njegovo družino in njegove
najožje sodelavce. Našo pot nadaljujemo ob Jablaniškem jezeru v Jablanico. Postanek pri spominskem kompleksu Bitke
na Neretvi oz. bolj poznane kot Bitke za ranjence ob porušenem mostu, nato nadaljevanje potovanja po slikovitem
kanjonu Neretve do Mostarja. Ogled starega dela mesta Kujundžiluk in starega mosta, prizorišča znamenitih mostarskih
skokov. Most je bil v zadnji vojni porušen, nato pa s pomočjo Unesca obnovljen in leta 2004 ponovno odprt in vpisan na
seznam UNESCA. Nočitev v hotelu.
3. dan: MOSTAR – IZVIR BUNE – CELJE
Po zajtrku se odpeljemo do kraškega izvira reke Bune, ki si je pot na površje poiskala pod 200 m visoko pečino. Ob izviru
najdemo znano Tekijo, samostan muslimanskih menihov dervišev, iz leta 1466. Legenda pravi, da se je bog užalostil
zaradi kratkega toka reke in ji je zato dal neizmerno lepoto. Sledi vožnja nazaj v Slovenijo.
ODHOD: marec, april 2019
CENA 179 eur / min. 40 dijakov
Cena vključuje: avtobusni prevoz po programu, 2 x polpenzion v hotelu 3*, lokalni vodič, kjer je potrebno,
zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris, strokovno vodenje in organizacija ekskurzije
Doplačila: vstopnine za notranje oglede po dogovoru, riziko odpovedi 10 eur

