
26. - 28. maj
Bosna in Hercegovina je dežela, razpeta med vzhodno in zahodno kulturo, kot posledica 
zgodovinskega dejstva, da je bila kar nekaj stoletij pod otomanskim cesarstvom, preden 
je padla pod oblast Habsburžanov. Ta mešanica vplivov se kaže v kulturi, arhitekturi, kuli-
nariki. Kljub še nedavni vojni je danes to dežela prijaznih ljudi, s posebnim humorjem, z 
mnogimi raznolikimi srednjeveškimi znamenitostmi in predvsem čudovito neokrnjeno 
naravo. Obiskali bomo njene skrite kotičke, med njimi Narodni park Una, v katerem so dih 
jemajoči slapovi Strbački buk, v kraljevem Jajcu se bomo spomnili zgodovine in občudovali 
prekrasno sotočje Plive v Vrbas. Za konec obiščemo še Sarajevo, saj obisk Bosne brez spre-
hoda po Baščaršiji ne bi bil pravi. Odlična kulinarika, ki je značilna za to stičišče vzhoda in 
zahoda bo prava češnja na torti letošnje otvoritve sezone.

Petek 26.5.: Odhod iz Maribora v zgodnjih 
jutranjih urah in vožnja do Bihača. Šarmantno 
malo mestece ob reki Uni s številnimi kavarni-
cami je kot nalašč za prvi postanek na naši poti. 
Priložnost za odlično jutranjo kavico in spre-
hod po mestu. Na glavnem mestnem trgu že 
nekaj stoletij kraljuje Kapetanova kula, tu je še 
Turbe iz osmanskega časa,  pa džamija Fethi-
ja.  Po ogledu mesta se bomo napotili naprej 
do bližnjega Narodnega parka Una, do Orašca, 
kjer je eden izmed vhodov v park. V čudovitem 
naravnem okolju je reka Una ustvarila prekrasne 
slapove, najimpozantnejši  med njimi pa je kar 
24 metrov visoki Štrbački buk. Ob njem so bili v 
preteklosti številni mlini. Zatem bomo obiskali še 
Martin Brod, kjer reka Unca  ob izlivu v Uno ust-
varja čudovite slapove in kaskade. Prerojeni od 
uživanja v naravnih lepotah se bomo  ob kosilu z 
ribjimi dobrotami okrepčali v bližnji gostilni. Sle-
di vožnja do Jajca, ki se ga spomnimo še iz časov 
bivše skupne države, namestitev v hotel, večerja 
in prenočevanje.

OTVORITEV SEZONE V BOSNI

Program izleta:

Bihać - NP Una - Štrbački buk - Jajce - Sarajevo - Konjic (atomsko zaklonišče)

Jajce

Štrbački Buk

NP Una

NP Una



Sobota 27.5. Po zajtrku sprehod po Jajcu. V nekoč kralje-
vem mestu se bomo sprehodili do trdnjave in si jo ogledali, 
nato pa se odpravili do razgledne točke, s katere bomo lahko 
občudovali slapove sredi mesta in izliv Plive v Vrbas. Sledi ogled 
etnološkega muzeja v neposredni bližini slapov. Ob Plivskem 
jezeru bomo videli številne mline na vodi.  Nadaljevanje poti 
ob Vrbasu in naprej do Sarajeva. Obiskali bomo Baščaršijo, ki 
je srce in duša mesta  s  številnimi gostilnicami, kjer si lahko 
privoščite prave sarajevske čevapčiče ali burek. Zatem se 
bomo z lokalnim vodnikom sprehodili po mestu ob Miljacki, 
videli bomo Begovo đžamijo Gazi Husrev iz 16. stoletja, Carevo 
đžamijo z metreso in arkadnim dvoriščem, staro pravoslavno 
cerkev, Latinski most, Univerzitetno knjižnico, Vječnico … Na-
mestitev v hotel, večerja v hotelu ob glasbi. 

Nedelja 28.5. Po zajtrku vožnja do Konjica in ogled znamen-
itega Titovega bunkerja. Bunker je bil zgrajen v času hladne 
vojne za zaščito Tita in članov njegovega štaba v primeru 
nuklearnega napada. V celoti grajen pod zemljo, sestavlja ga 
rezidenčni kompleks, konferenčne sale, pisarne in mnogi drugi 
prostori. Na poti domov postanek za pristno bosansko kosilo. 
Povratek v poznih večernih urah.  

Cena vključuje:
- avtobusni prevoz iz Maribora;
- 2 x polpenzion v 1/2 sobi v hotelu;
- vstopnino in lokalno vodenje v NP Una;
- kosilo v restavraciji v NP Una;
- vstopnino v etnološki muzej in trdnjavo v Jajcu;
- lokalnega vodnika v Sarajevu;
- vstopnino v atomsko zaklonišče v Konjicu;
- kosilo v lokalni restavraciji na povratku;
- »bonusov servis« na avtobusu;
- organizacijo in spremstvo na potovanju.

Možna doplačila:
- 1/1 soba 50 €.

Cena: 319 €/osebi (ob min. 40 osebah na avtobusu)

Popust za zgodnjo rezervacijo: 20 € ob rezervaciji do 10.2.

V primeru manjšega števila oseb se cena zviša za 20 €/osebi (ob min. 35 osebah na avtobusu). 
Minimalno število oseb za izvedbo programa je 35.

Konjic zaklonišče - “Titov bunker”

Sarajevo


