BOSNA
22.6. do 25.6.2019

Tokratni izlet nas vodi v Zaščiteno območje in jamo Bijambare (950 m), na vrh Velika Lelija
(2032 m), na Ozren - vrh Bukovik (1534 m) in slap Skakavac (1189 m). Ogledali si bomo tudi
Sarajevo, stičišče različnih kultur in poskusili bosansko kulinariko.

1.dan: 22.6.
Odhod avtobusa ob 4.30 iz Kranja in vožnja z vmesnimi postanki mimo Zagreba do okolice
Sarajeva, kjer bomo najprej obiskali naravni park Bijambare, ki se nahaja v bližini magistralne
ceste Sarajevo – Tuzla (950 m.n.v.). Tu se nahaja tudi nekaj večjih in manjših kraških jam, mi
bomo z strokovnim vodstvom obiskali največjo, ki je urejena za turistični ogled. Po ogledu čas za
kavico, čaj ali pivo... nato vožnja do hotela, večerja in nočitev.
2.dan: 23.6.
Po zajtrku celodnevna tura na Veliko Lelijo (2032 m) – pogorje, 'planina' severno od Zelengore
(cca 920 m viš. razlike), cca 8 ur hoje s postanki; a ker je 8 ur za večino naše tradicionalne
kliantele preveč, si bomo pot po možnosti lahko kar precej skrajšali s kombibusom po zelo slabi
gozdni poti. Tura: Ošlji do - Poljana – Mrkodo - Jablan do - Suho jezero - vrh Velika Lelija –
Ošlji do. Z vrha Velika Lelija se ponuja razgled na Jahorino, Zelengoro, Durmitor, Bjelašnico...
Po vrnitvi vožnja do hotela, večerja in nočitev.
3.dan: 24.6.
Po zajtrku vzpon na Ozren pri Sarajevu, z najvišjim vrhom Bukovik (1534 m). Na poti se nahaja
planiska koča Bukovik, ogledali pa si bomo tudi slap Skakavac (98 m), najvišji slap v BiH. (cca
890 m. viš. razlike, cca 5.30 ur hoje oz. 6 ur "s pavzami"). Tura: Nahorevo-Sedam vrela-Uževicavrh Bukovik-pl. dom Bukovik-slap Skakavac-Ravne-Nahorevo. V planinski koči bo čas za pijačo,
po želji tudi hrano. Po sestopu vožnja do hotela, večerja in nočitev.

4.dan: 25.6.
Po zajtrku sledi ogled Sarajeva in sprehod po Baščaršiji. Ogled znamenitosti - Begova džamija,
Kuršumli medresa, Sahat kula, Gazi Husrefbegov bezistan, Latinska ćuprija... Nato pa čas za
čevapčiče in pivo... Sledi vožnja proti domu, povratek je predviden v večernih urah.
Cena: 199 € ob udeležbi najmanj 35 oseb
Cena vključuje:
-

prevoz s turističnim avtobusom in cestne pristojbine
3 x polpenzion v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah
stroške lokalnih vodnikov
turistično vodenje in organizacijo programa;

Doplačila po želji v agenciji: - enoposteljna soba: 8 € na noč
Doplačila po želji na poti:
-

vstop v zaščiteno območje Bijambare – 2 KM, cca 1 €, upokojenci 1 KM, cca 0,50 €
vstop v jamo Bijambare – 3 KM, cca 1,50 €, upokojenci 2 KM, cca 1 €
prevoz s turističnim vlakcem od info-točke do jame – 1 KM, cca 0,50 € v eno stran
kombibus 2.dan – 5 € na osebo

Priporočamo, da si uredite dodatno zavarovanje z asistenco v tujini Vzajemna ali Coris.

Turistčna agencija LEVANTA
C. maršala Tita 50, Jesenice
telefon: 04 583 59 00
email: levanta@jesenice.net
www.levanta.si

