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Dan 1: Odhod iz Ljubljane – LONJSKO POLJE / 
JASENOVAC / KOZARSKA DUBICA
Odhod s privatnim avtobusom iz Ljubljane v zgodnjih 
jutranjih urah in vožnja s krajšimi postanki ( če bo 
potrebno, poberemo še potnike v Novem Mestu in 
Brežicah/Krškem) mimo Zagreba proti Lonjskemu 
polju.
Lonjsko polje je zamočvirjen naravni park 
jugovzhodno od Siska v porečju Save in Lonje. Ogled 
starih lesenih hiš, ki so s svojo nostalgičnostjo pravi 
biser podeželske arhitekture. Videli bomo mrtve 
rokave reke Save in gnezdišča štorkelj (odvisno od 
sezone gnezdenja štorkelj). Ustavimo se v vasi Čigoć, 
kjer si ogledamo privatno etno zbirko starih 
predmetov in se sprehodimo po etno vasici Stara 
Lonja. Prigrizek ali pijača v stari domačiji. (opcijsko – ni 
vključeno v ceno). Vožnja do Jasenovca in ogled 
spomenika ter obisk muzeja bivšega taborišča NDH, ki 
je še danes opomnik kaj se nikoli več ne bi smelo 
zgoditi. Sledi obisk tipičnega kmečkega gospodarstva, 
kjer boste še vedno lahko začutili posledice zadnje 
vojne. Pokušina domačega žganja (vključeno v ceno). 
Vstop v BIH (Republiko Srpsko) in vožnja do Kozarske 
Dubice, večerja ob narodni glasbi v etno restavraciji, 
kjer bomo začutili pravo atmosfero domačnosti ob 
»starogradski glasbi« in nočitev v hotelu v Kozarski 
Dubici.
*OBROKI: večerja
Dan 2: KOZARSKA DUBICA / KOZARA / ŽELJAVA 
(bivše letališče JLA) / ZELENKOVAC / jezero 
BALKANA
Po zajtrku in odjavi iz hotela se z našim privatnim 
avtobusom odpeljemo na planino Kozara, ogled 
slavnega spomenika Dušana Džamonje, ki je posvečen 
Bitki na Kozari iz 2.svetovne vojne (operacija zahodna 
Bosna) leta 1942. Vodil in razlagal nam bo lokalni 
vodnik. Sledi (po želji – opcisjko) okrepčitev v bližnjem 
lokalu in vožnja do Bihača in prečkanje meje s Hrvaško 
ter ogled bivšega jugoslovanskega vojaškega 
podzemnega letališča Klek pod vznožjem in v hribu 
Plješivica (Objekt 505), kjer bomo začutili razsežnosti 
megalomanskega projekta bivšega jugo-režima. Po 
ogledu vrnitev v BIH in vožnja do slikovite etno vasi 
Zelenkovac, kjer bomo imeli večerjo. Zelenkovac s 
svojo izredno lokacijo in domiselno arhitekturo večino 
obiskovalcev prevzame in navduši. Veliko jih pravi: 
»Sem se še vrnemo.« Po večerji kratka vožnja do 
letovišča ob jezeru Balkana, kjer prenočimo v hotelu.
*OBROKI: zajtrk / večerja

Dan 3: BALKANA / JAJCE / MOSTAR
Po zajtrku in odjavi iz hotela se z našim privatnim 
avtobusom odpeljemo proti mestu Jajce s čudovito 
otomansko arhitekturo med rekama Plivo in Vrbasom.
Ogled glavnih znamenitosti v mestu, ogled slapov 
(lokalni vodnik) in prosto za obisk muzeja AVNOJ-a ali 
počitek ob pijači. Mesto na izredni lokaciji s prijetno 
ležerno atmosfero je naš prvi postanek na naši poti, 
kjer lahko začutimo pridih Orienta. Popoldne vožnja 
do Mostarja, namestitev v hotelu in sprehod po starem 
mestu ob Neretvi ter ogled starega – novega mosta. 
Mostar je arhitekturni biser Balkana in zaradi tega eno 
redkih mest v BIH, kjer začutimo prisotnost globalnega 
turizma. Mostar navkljub velikemu obisku turistov 
ohranja svojo prikupnost ter svojo otomansko 
avtentičnost. Njegovi prebivalci so znani po humorju. 
Ko so med vojno 1993 leta Hrvati porušili znameniti 
Stari most, so kasneje meščani rekli: »Nič hudega, 
zgradili bomo še starejšega.« Sledi romantična večerja 
v starem delu in nočitev v hotelu. *OBROKI: zajtrk / 
večerja.
Dan 4: MOSTAR / KONJIC
Po zajtrku in odjavi iz hotela, se odpravimo na voden 
ogled Mostarja z lokalnim vodnikom in prosto za 
nakupe spominkov in kofetkanje. Mostar je tudi znan 
po skokih is Starega mosta v reko. Če bomo imeli srečo, 
bomo videli te skoke, ko mladi moški z vratolomne 
višine skačejo za denar v globino Neretve. Popoldne 
sledi vožnja do Konjica. Namestitev v hotelu ob starem 
mostu in prosto do večerje, ki bo v tradicionalni 
restavraciji. *OBROKI: zajtrk / večerja
Dan 5: KONJIC / Titov bunker / Tunel upanja / 
SARAJEVO
Po zajtrku in odjavi iz hotela, se se odpeljemo na ogled 
Titovega bunkerja. Po pol urni vožnji in preverjanju 
dokumentov, vstopimo v protiatomsko zaklonišče, ki 
je bilo zgrajeno za ožje pripadnike jugoslovanskega 
režima. Po objektu nas bodo popeljali odlični lokalni 
vodniki. Titov bunker je eden redkih tajnih objektov 
bivšega jugo-režima, ki je popolnoma ohranjen v 
prvotni obliki. Enkratno doživetje, kot bi še včeraj 
nekdo bival in deloval v njemu. Videli boste celo zbirko 
Titovih vin in zvedeli, zakaj je pravzaprav objekt kljub 
vojnam na tem področju ostal nedotaknjen. »The New 
York Times Recommended«. Sledi vožnja do Sarajeva 
in obisk Tunela Upanja iz zadnje bosanske vojne. 
Spoznali boste s kakšnimi nečloveškimi napori so se 
morali prebivalci obleganega mesta spopadati med 
vojno. Ogled je voden – lokalni vodnik.

Namestitev v hotelu in večerja na Baščaršiji ter prosto 
za obisk nočnega kavarniškega življenja na 
Strossmayerjevi ulici. *OBROKI: zajtrk / večerja
Dan 6: SARAJEVO / LJUBAČEVO / BANJA LUKA
Po zajtrku in odjavi iz hotela, se odpravimo na voden 
ogled Sarajeva z lokalnim vodnikom. Ogled Ferhadije, 
mestne tržnice, Ferhat-pašine džamije in stare 
sinagoge. Sprehod po Baščaršiji, ki diši po turških 
bazarjih, ogled slikovite Gazi-Husrevbegove džamije. 
Obiskali bomo male zlatarske in usnjarske delavnice 
(BezistanGazihusrevbeg) in Latinski most, kjer se je 
zgodil sloviti sarajevski atentat na prestolonaslednika 
princa Ferdinanda, ki je zanetil prvo svetovno vojno. 
Po ogledu vožnja proti Banja Luki. Na poti se ustavimo 
v etno vasi Ljubačevo pri Banja Luki. Ogled lepe zbirke 
etnoloških predmetov in večerja. Po večerji se 
odpeljemo v Banja Luko, kjer se namestimo v hotelu v 
samem centru mesta (po namestitvi v hotel sledi 
možnost samostojnega večernega potepanja po 
središču mesta). *OBROKI: zajtrk / večerja
Dan 7: BANJA LUKA – Samostan Trapistov – 
LJUBLJANA
Po zajtrku in odjavi iz hotela, se odpravimo na voden 
peš ogled ožjega središča mesta z lokalnim vodnikom.
Po ogledu in osvežitvi se zapeljemo na ogled 
samostana Trapistov Marija Zvjezda po katerem nas bo 
vodil eden izmed menihov in kjer se bomo seznanili z 
življenjem menihov, izvedeli kako živijo menihi v tej 
starodavni krščanski ločini in kaj se je vse tu dogajalo v 
bližnji preteklosti. Po ogledu pa boste lahko tudi kupili 
njihove zdravilne napoje narejene po stoletja starih 
receptih in pa znani sir trapist. Sledi kosilo v eni od 
banjaluških restavracij po katerem se polni vtisov 
zadnjega tedna odpravimo proti Ljubljani. V Ljubljano 
prispemo v poznih večernih urah.
*OBROKI: zajtrk / kosilo
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