PIRAMIDE, PO POTEH OKUPIRANEGA SARAJEVA IN
GRAD SREBRENIK
V osrednji Bosni v bližini mesta Visoko, ne daleč od Sarajeva, stojijo Visoške ali tako imenovane
Bosanske piramide, ki jih sestavljajo piramida Zemlje, Zmaja, Sonca, Lune in Ljubezni, pod
njimi je mreža podzemnega labirinta. Ogledali si bomo mesto Sarajevo katerega imenujejo tudi
evropski Jeruzalem, kjer se združita Orient in Zahod in se podali po poteh okoli okupiranega
Sarajeva. Obleganje Sarajeva velja za eno najdaljših obleganj v zgodovini sodobnega vojskovanja
in najdaljše obleganje enega od glavnih mest doslej. Ne bomo pozabili na ogled srednjeveške
trdnjave Srebrenik, ki se nahaja v bližini mesta Srebrenik, rojstnega mesta prvega kralja Bosne.

PROGRAM
1. dan: SLOVENIJA – SARAJEVO
Odhod v jutranjih urah iz Kranja z vmesnimi postanki proti Sarajevu. Mesto Sarajevo si bomo
zapomnili kot mesto, ki je doživelo in preživelo eno najdaljših obleganj v zgodovini sodobnega
vojskovanja in najdaljše obleganje enega glavnega mesta doslej. Trajalo je 44 mesecev, kar je
trikrat dlje od obleganja Stalingrada, na mesto pa je bilo dnevno izstreljeno povprečno 329 raket,
skupno kar 50.000 ton topniških izstrelkov. Med obleganjem je bilo mesto skoraj v celoti odrezano
od preostale države, kar je povzročilo pomanjkanje hrane, električne energije, plina, zdravil in vode.
Obleganje je v Sarajevu povzročilo 14.011 žrtev.
V bližini mesta Visoko, ne daleč od Sarajeva, si bomo ogledali Visoške ali tako imenovane
Bosanske piramide, ki jih sestavljajo piramida Zemlje, Zmaja, Sonca, Lune in Ljubezni. Za
piramido Sonca pravijo, da je najstarejša in največja piramida na svetu.Tako kot povsod po svetu,
kjer so postavljene piramide, tudi pod piramidami v Visokem poteka podzemni labirint rovov,
imenovan Ravne. Labirint predorov naj bi bil dolg na desetine kilometrov. Vse to je opisal znani
bosanski raziskovalec dr.Semir Osmanagić leta 2005 v svoji knjigi z naslovom Bosanska piramida
Sunca. Sledi vožnja do Sarajeva. Večerja, nočitev.
2. dan: SARAJEVO
Po zajtrku se bomo z avtobusom odpeljali do primestne vasice Butmir (blizu Ilidže), kjer se nahaja
Muzej sarajevskega predora. Po prihodu bo sledila 18-minutna projekcija filma. Dokumentarni
film pripoveduje zgodbo o obleganju mesta s strani vojske Republike Srpske. Po filmu si ogledamo
muzej in manjši del predora, obnovljen za turistične oglede.
Z avtobusom nadaljujemo do Židovskega pokopališča, ene najbolj tragičnih lokacij na meji
obleganega mesta. Z vožnjo nadaljujemo do Kozije ćuprije, čudovitega kamnitega mostu iz
otomanskega obdobja, kateri je za čuda ostal cel in še danes služi svojemu namenu.
Po ogledu mostu Kozija ćuprija, turo nadaljujemo s tako imenovanim veleposlanikovim pohodom
do starega mesta na desnem bregu reke Miljacke. Po ozkih ulicah se povzpnemo do nekoliko višje
ležeče Žute i Bijele tabije (Rumena in Bela trdnjava), dveh sarajevskih trdnjav, ki ponujata čudovit
razgled na mesto in okolico. Od trdnjav sledi nadaljevanje pohodniške ture skozi Zmajevac in
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Sedrenik do razgledne točke na Špicasta stijena (Špičasta stena), od koder se po ulicah starega
mestnega jedra spustimo do Baščaršije, kjer zaključimo današnjo turo. Večerja, nočitev.
Trajanje ture: 6 – 8 ur (hoje od 2 - 4 ure)
3. dan: SARAJEVO
Dan začnemo s kratko vožnjo do lokacije Ravne, kjer pričnemo s hojo skozi borov gozd ob
olimpijski bob-stezi do razgledne točke na Draguljcu. Z razglednika se ponuja čudovit pogled na
Sarajevo. Vrnemo se v Ravne, sledi kratkotrajna vožnja in že smo pri Osmici. Na tem območju je
avstro-ogrska vojske zgradila cesto z mnogimi ovinki, po kateri so s pomočjo konjske vprege vlekli
topove na Trebević. Po ovinkih pridemo do strateško pomembne avstro-ogrske trdnjave Vraca,
največje v okolici Sarajeva. S tega kraja je bilo mesto vsakodnevno granatirano s topniškim orožjem
srbske vojske. Med okupacijo druge svetovne vojne je ta trdnjava postala stičišče, kjer so nemške
in ustaške vojske ustrelile več kot 10.000 civilistov - večinoma Judov in veliko sarajevskih borcev partizanskih ilegalcev. Pohod nadaljujemo preko Hrasno gričevje - Mojmilo - Debelo brdo - hrib
Antino do naselja Dobrije, kjer zaključimo našo turo. Večerja, nočitev.
Trajanje ture: 6 – 8 ur (hoje od 2 - 4 ure)
4. dan: SARAJEVO – TRDNJAVA SREBRENIK - SLOVENIJA
Po zajtrku nas čaka vožnja proti domu. Med potjo se bomo ustavili pri srednjeveški trdnjavi
Srebrenik, enem od najstarejših in najbolj ohranjenih gradov v Bosni, ki sega v leto 1333. Nahaja
se na skrajnem severu države, v bližini mesta Srebrenik, ki je bilo rojstno mesto prvega kralja
Bosne. Glavne zunanje stene in stolpi srednjeveškega gradu so še vedno v odličnem stanju. Od
leta 1975 do 1978 je bil Srebrenik temeljito prenovljen, leta 2003 pa so postavili nov trden most,
preko katerega se povzpnemo do trdnjave. Po ogledu pot nadaljujemo proti nakupovalnem središču
Arizona, kjer si bomo vzeli krajši čas za kosilo ali manjše nakupe. Sledi še vožnja domov, prihod v
poznih večernih urah.
STOPNJA ZAHTEVNOSTI
Pohodi na potovanju so namenjeni vsem, vsekakor pa je potrebna določena stopnja fizične
pripravljenosti. Poti so urejene, tehnično niso zahtevne, prepadnih področij ni. Priporočamo udobno
pohodno obutev z narebrnim podplatom, rezervno obleko, dnevni nahrbtnik, sončna očala.
ODHOD
25.06.– 28.06.2020
4.30 – izpred hotela Creina v Kranju
4.35 – Kranj, Mercator Center Primskovo
5.00 – Ljubljana, OMV črpalka, Celovška 455
5.10 – Hofer Fužine, Ljubljana
CENA
Cena potovanja pri 45 potnikih: 209,00 EUR
Cena potovanja pri 40 potnikih: 219,00 EUR
Cena potovanja pri 30 potnikih: 239,00 EUR
Cena vključuje
•

prevoz s turističnim avtobusom in cestne pristojbine,
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•
•
•
•

•

3 x nočitev s polpenzionom v hotelih 3* v dvoposteljnih sobah,
vstopnina v Grad Srebrenik,
slovenskega vodjo poti,
stroški lokalnih vodnikov,
turistično in planinsko vodenje in organizacija potovanja.

V ceni ni vključeno
•

•
•

•
•

doplačilo za enoposteljno sobo (8,00 EUR/dan),
Ravne – vstopnina 20 KM
Sarajevski tunel – vstopnina 10 KM
zavarovanje odpovedi potovanja (11,00 EUR),
zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (12,00 EUR).

PLAČILO
Po potrditvi naročila s strani agencije Experience Slovenia, prejmete vso potrebno dokumentacijo
s plačilnimi podatki po elektronski pošti. V roku 5 delovnih dni je potrebno poravnati akontacijo
(100,00 EUR) ; tako se rezervacija za izbrani termin potrdi. Preostali znesek pa mora biti poravnan
najkasneje 21 dni pred odhodom. Plačilo si lahko razporedite po obrokih ali pa poravnate vse v
enkratnem znesku preko UPN obrazca ali spletnega bančništva.
INFORMACIJE IN PRIJAVA
GSM: +386 41 723 832; +386 31 846 583
e-mail: info@experience-slovenia.com
OPOMBE K ARANŽMAJU:
•
•
•
•
•
•

Agencija si pridržuje spremembo v vrstnem redu programa.
Na poti potrebujete veljavni osebni dokument.
Program potovanja velja kot končno obvestilo.
Splošni pogoji so sestavni del tega programa in so vam na voljo
na: https://agencija.experience-slovenia.com/splosni-pogoji/
Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.
Cena potovanja je preračunana na dan 15. januar 2020.
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