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1. dan: Odhod iz Slovenije v jutranjih ura, vožnja 
mimo Zagreba in prihod v Banja Luko. 

V zgodnjih urah odhod iz v Banja Luko. Vzeli si 
bomo čas za jutranjo kavo in obiskali samostan 
menihov Trapistov - Marija Zvezda. Trapisti so 
bili tukaj več kot 150 let pomembna gonilna 
sila napredka in razvoja Banja Luke. Po ogledu 
samostana, dvorišča, si bomo ogledali trgovino, 
kjer bomo lahko kupili originalni sir Trapist 
in škofovo vino. Po ogledu si bomo privoščili 
tradicionalni bosanski zajtrk (sirnice, burek, pite z 
jogurtom). Sledi lokalno voden ogled Banja Luke. 
Ob ogledu bomo spoznali zgodovino in pomen 
Trdnjave “Kastel”, mošeje Ferhadije, prisluhnili 
legendi o Safikadi, glavni mestni trg, pravoslavni 
hram Kristusa odrešenika. 

Pot bomo nadaljevali mimo mesta vezirjev Travnika 
in prispeli v kompleks Etno vasico Čardaci. Etno 
vasica Čardaci se od številnih drugih razlikuje po 
celovitih storitvah, saj na enem mestu združuje 
tako domišljen kompleks bungalovov, vrhunski 
SPA center z dostopnimi cenami masaže, sobami 
za predihavanje, ki temeljijo na himalajski soli. V 
kompleksu se bomo lahko sprehajali, obiskali 
žganjarijo, pivnico pri Črnem mačku, restavracijo 
Mlin… 

Po prigrizku si bomo vzeli prosti čas za koriščenje 
kapacitet in storitev, ki jih nudi etno vasica. Dan 
bomo zaključili z večerjo in druženjem do večernih 
ur. 

2. dan: Po zajtrku sledi vožnja proti Sarajevu do 
zahodnega dela mesta. Tam se bomo sprehodili 
okoli prečudovitega izvira reke Bosne (“Vrelo 
Bosne), ki izvira iz več močnih kraških izvirov pod 
Igmanom. Vožnja proti središču mesta, kjer se 
bomo povzpeli na panoramski stolp Avaz in si iz 
172 metra ogledali panoramo Sarajeva. 

Sledi voden ogled mesta kjer si bomo ob številnih 
mošejah videli tudi konake (prenočišča) in hanove 
(gostilne). Iz tega obdobja so najbolj, vključno s 
številnimi kupolastimi džamijami in tradicionalnimi 
oblikami orientalske arhitekture. Iz tega obdobja 
so najbolj znane Baščaršijska mošeja, Gazi Husrev-
Begova mošeja, Alipašina mošeja… V Sarajevu kot 
multikulturni prestolnici si bomo lahko ogledali 

Stari judovski tempelj Staro pravoslavno cerkev 
in katoliško katedralo. Eden od simbolov mesta 
je tudi Mestna hiša (Viječnica), mestna tržnica 
Markale iz konca 19. stoletja. Zaključek vodenega 
dela pri “Želju”, kjer se bomo do sitega najedli 
znamenitih sarajevskih čevapčičev. Prosti čas za 
druženje, samostojne oglede, obisk spa centra in 
nakupe.

3. dan: Po zajtrku se bomo podali na jug proti 
mestecu ob Neretvi - Konjic. Konjic je mesto, ki v 
svoji bližini čuva eno najbolj varovanjih skrivnosti 
bivše SFRJ. Objekt so uradno imenovali ARK 
(“Armijska ratna komanda”), kasneje se ga je prijel 
vzdevek “Titov bunker”. Gradili so ga vse od leta 
1953 do 1979 njegova cena je bila vrtoglavih 4,6 
milijarde dolarjev (danes skoraj 30 milijard). Ogled 
bunkerja je tudi sprehod skozi čas, čemur daje 
še poseben pomen oprema iz osemdesetih let 
prejšnjega stoletja. 

Zapustili bomo Konjic in se na kratko ustavili v 
Jablanici pri porušenem mostu znanem iz Bitke 
na Neretvi. Po vožnji skozi slikoviti kanjon Neretve 
bomo prispeli v prestolnico Hercegovine. Spoznali 
bomo življenje, ki ga je krojila reka Neretva 
in Stari most, simbol mesta, njegove usode in 
obnove. Privoščili si bomo dovolj prostega časa za 
samostojne oglede. 

Pot bomo nadaljevali do naravnega fenomena 
mesta Blagaj. Ogledali si bomo izvir reke Bune, ki 
je s skoraj 40 m/3 pretoka največji kraški izvir v 
Evropi. Ob izviru Bune stoji znamenita Tekija iz 16. 
stoletja, kjer so živeli in izvajali obrede Derviši. 
Vožnja do Neuma, namestitev v hotelu in druženje 
ob večerji. 

4. dan: Po zajtrku se bomo zapeljali do Šibenika. 
Kljub temu da Krka ni daljša kot 100 kilometrov 
pred izlivom v morje navdušuje s svojimi slapovi. 
Tukaj se bomo popeljali z ladjico do Skadrinjskih 
slapov in uživali v edinstvenem ambientu narave. 

Vožnja domov, na poti postanek za kosilo in prihod 
v Slovenijo v večernih urah.

• vožnja z udobnim avtobusom
• okrepčilo v Banja Luki
• nočitev z zajtrkom Čardaci 4*
• nočitev z zajtrkom v Sarajevu 4*
• nočitev z zajtrom Neum 4*
• prigrizek v Etno vasi Čardaci 
• večerja v Čardacih in Neumu
• kosilo ob povratku zadnji dan
• vstopnina “Titov Bunker”
• vstop v Vrelo Bosne
• vstop v stolp Avaz
• čevapčiči “Željo” s prvo pijačo
• vstop NP Krka (Skadrinski buk) 
• vstopnine v SPA centre hotelov
• vsa potrebna lokalna vodenja v 

Banja Luki, Sarajevu in Mostarju
• organizacija in izvedba

Vse namestitve razpolagajo s SPA centri.

“BOSNA & HERCEGOVINA - 4 DNI

29. 10. - 1. 11. 2022

PONUDBA VSEBUJE

Organizator potovanj je SLO Tours d.o.o. Cena velja ob udeležbi najmanj 35 udeležencev. 
Ponudba velja do zapolnitve prostih mest. Za prehajanje meja na dan 25. 8. 2022 ni 
potrebno izpolnjevati PCT pogoja. V primeru nezmožnosti izvedbe se povrnejo vsa 
vplačila v 100% višini.

PONUDBA ZA ČLANE SINDIKATA UKC

SLAPOVI KRKE MOSTAR ARK - KONJIC

HOTEL ART

ČARDACI - SPA

280 EUR

ODHOD IZ LJUBLJANE IN DRUGIH MEST Z NAROČNIKOM V SMERI NOVEGA MESTA. 

BANJA LUKA


