BOSNA – RADUŠA IN VRAN
22.6. do 25.6.2018
Tudi letos vas vabimo v Bosno, tokrat se bomo povzpeli na Radušo in Vran, ogledali pa si
bomo tudi Rastoke, Kljuć, Mostar, izvir reke Bune in Počitelj. Poleg zgodovine to področje
zaznamujejo prijazni ljudje in izjemno lepa, neokrnjena narava.

1.dan: 22.6.
Odhod ob 6.00 iz Kranja in vožnja z vmesnimi postanki proti Slunju. Ogled
Rastok – slikovitega sotočja Korane in Slunjščice, ki mu pravijo tudi »male
Plitvice«. Tu se nahajajo čudoviti slapovi, brzice in mala jezera. Prosto za kavico,
nato nadaljevanje vožnje do kraja Kljuć, ki se ponaša s kulturnim, zgodovinskim in
naravnim bogastvom. Ogled trdnjave, ki je v zgodovini igrala pomembno vlogo.
Sledi vožnja do Jablanice, nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2.dan: 23.6.
Po zajtrku vožnja z avtobusom do izhodišča ture na Radušo – Hajdučke vrleti.
Raduša je srednje visoka planina in predstavlja naravno mejo med Hercegovino in
Bosno. Najvišji vrh Raduše je Idovac (1956 m). Po sestopu ogled
Frančiškanskega samostana na Ramskem jezeru. Posebno lepoto dajejo jezeru
otočki in polotočki, od katerih je nabolj znan polotok Šćit, kjer se samostan tudi
nahaja. Povratek v Jablanico, večerja in nočitev.
3.dan: 24.6.
Po zajtrku vzpon na Vran (2074 m), od koder je možen razgled na Ramsko, Buško
in Blidinjsko jezero. Po sestopu vožnja po dolini reke Neretve do kraja Blagaj in
ogled izvira reke Bune. Nato vožnja do Mostarja, nastanitev v hotelu in večerja.
Če bo čas dopuščal, se bomo sprehodili po privlačnem starem delu mesta z

minareti številnih džamij, trgovinami, obrtnimi delavnicami, kavarnami in z
zanimivo arhitekturo. Obiskali bomo najpomembnejši mostarski spomenik, ki je
danes pod Unescovo zaščito - obnovljen most preko Neretve, ki stoji namesto v
zadnji vojni porušenega starega kamnitega mostu. V nasprotnem primeru bomo to
storili naslednji dan po zajtrku. Nočitev.
4.dan: 25.6.
Po zajtrku vožnja z avtobusom do srednjeveškega mesta Počitelj, zgrajenega na
strmih pobočjih nad reko Neretvo. Ogled mesta in trdnjave. Če bo čas dopuščal, se
bomo ustavili še v romarskem središču Međugorje, postanek za eventuelno kosilo
in kavico. Nato vožnja po avtocesti proti Sloveniji, povratek v Kranj je predviden v
večernih urah.
Cena: 248 € ob udeležbi najmnaj 25 oseb
224 € ob udeležbi najmanj 30 oseb
208 € ob udeležbi najmanj 34 oseb
Cena vključuje: avtobusni prevoz in cestne pristojbine, stroške 1 voznika, 3 x polpenzion v hotelu
3* v dvoposteljnih sobah, stroške lokalnih vodnikov, turistično vodenje in organizacijo
potovanja;

Možno doplačilo na poti:
Rastoke – vstopnina 27 kn
Samostan ob izviru Bune – 2 KM
Priporočamo, da si uredite dodatno zavarovanje z asistenco v tujini Vzajemna ali Coris.

Turistična agencija LEVANTA
C. maršala Tita 50, Jesenice
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