Agencija Oskar, d.o.o.

Ekskurzija v BIH, 6 dni
avtobus, hotel 3*, polpenzion, 30 – 45

Posebna ponudba za LGD

-

doživimo prvinsko naravo in opazujmo značilno arhitekturo, ki si harmonično podajata roki,
občutimo globoko človeško toplino in iskrivost, ki dajeta moč preživetja,
se »nasolimo« in modrejši vrnemo domov

Dežela različnih kultur, ki se zrcalijo v raznolikem izročilu in dediščini. Srednjeveška Bosna s kraljem Tvrdkom,
izročilo Bogomilov in kasnejše številčne skupnosti Frančiškanov. Vladavina Osmanov in strateška nadvlada AvstroOgrske. Velika in druga svetovna vojna. Novi status republike BIH v ustavi SFRJ 1974. Dolgoletno sožitje in
sobivanje različnih, ki je bilo lahko nenadoma uničeno v vihri devetdesetih.
Navdušujoča narava, mogočne soteske, širni gozdovi, mogočni vrhovi, izjemni vodni viri in neprecenljiva naravna
bogastva. Se dopolnjujejo s slikovitim kulturnim izročilom. Poseben pečat pa krajem dajejo ljudje, ki v sebi nosijo
zmes preteklih obdobij, neverjetni optimizem, iskrivost in igrivost, humor, ki pomaga preživeti in vedno znova
najti pot naprej.
Zatorej z okušanjem in spoznavanjem vsega tega, dejansko in metaforično, postanimo modrejši in sooblikujmo
strokovno ekskurzijo Ljubljanskega geografskega društva.

Odhod 27. april 2019
Stil: stopnja 2 - turistično potovanje
1. dan LJUBLJANA – BRČKO – BIJELJINA – ETNO VAS STANEŠIĆI. Odhod avtobusa iz Ljubljane v
zgodnjih jutranjih urah. Vožnja preko Hrvaške vse do Brčkega. Unikatna politično pravna rešitev po sklenitvi
Daytonskega sporazuma, že devetnajsto leto po vrsti uspešno deluje. Medtem, ko kot državna simbola priznavajo
grb in zastavo BIH, se družbeno-gospodarsko najbolj cvetoče razvijajo. Nemalo je stikov in oblik projektnega
sodelovanja tudi med slovenskimi in njihovimi podjetji ter institucijami, župani Brčkega pa se udeležujejo različnih
srečanj, tudi pri nas. Več o pozitivni drži in razvoju Brčkega na mestu samem. Nadaljujemo v Bjeljino, kjer so
prebivalci v daljšem časovnem obdobju živeli v navzkrižju interesov osmansko – avstro ogrske in srbske oblasti.
Interes slednjih po obvladovanju tega območja se je pokazal tudi v moriji devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko
so na »krvavi Bajram« v mesto vkorakali Arkanovi tigri. A ves čas je bila izrednega pomena geografska lega,
zaradi katere je mesto tudi danes središče pridelave in predelave hrane. Ob tem ne pozabimo na kulturno
dediščino, ki se zrcali v prvih stečkih na naši poti in živem izročilu etno vasi Stanišiči. Od leta 2003 se obiskovalci
etno vasi časovno prestavimo za približno dvesto let nazaj…tudi mi bomo odkrivali svet Borisa Stanišića in s tem
začutili tehniško-kulturni utrip preteklih stoletij (mlin, kovačija, sirarna, bivalna kultura lesenih hiš). Namestitev,
večerja in nočitev. (avtobus, H, V)
2. dan ETNO VAS STANEŠIČI – TUZLA - ZVORNIK. Zajtrk in že gremo dalje v Tuzlo, tretje največje mesto
BIH. V vseh stoletjih njenega razvoja so bile pomembne naravne danosti, ki jih pooseblja sol. Ta je bojda tudi
koren imena mesta tako v latinskem kot turškem jeziku. Prvi zapisi o soli segajo v zgodnji srednji vek, sčasoma so
se razvile različne metode njenega pridobivanja. Kjer je sol je tudi človek. Ko se je v geološki preteklosti Panonsko
morje prelivalo v Črno je na območju Tuzle nastalo Panonsko jezero. Belo bogastvo je prve prebivalce privabilo že
v mlajši kameni dobi. Obiščemo solni arheološki park, odprt leta 2006, kjer so najdbe vse od mlajše kamene
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dobe, analizirali tudi z ogljikovo metodo. Narava preseneča! Pred nami so slani slapovi in dvoje jezer, kjer je
slanost vode enaka morski. Minerali kot so brom, jod, kalcij in natrij jo uvrščajo med zdravilne, zlasti pri
zmanjševanju težav respiratornega sistema in neplodnosti. Spoznavanje krajev je najbolj pristno kadar se
srečamo z lokalnim prebivalstvom. To so v Tuzli tudi Slovenci, ki se že petindvajset let združujejo pod okriljem
svojega društva. Obiska iz Slovenije so običajno veseli…preverimo tudi mi! Popoldne nam preostane le še vožnja
do Zvornika in ogled vedno zanimivega starega mestnega jedra. Razvoj mesta je bil temeljno povezan z lego ob
reki Drini in nahajališči srebra v neposredni bližini. Zato ne preseneča, da so si za prevlado v njem prizadevali
različni oblastniki, Dubrovčani pa s trgovsko dejavnostjo prispevali k razcvetu v petnajstem stoletju. Vožnja do
hotela, namestitev, večerja in nočitev. (H, Z, V)
3. dan ZVORNIK – VIŠEGRAD – GORAŽDE – FOČA – NP SUTJESKA - MOSTAR. Zajtrk. Pred nami je nov
in zanimiv dan. Oči počivajo na širnih gozdovih zelenih, spremljamo tok Drine in prispemo v Višegrad. Zagotovo
ste brali delo Nobelovega nagrajenca Ive Andrića – Na Drini čuprija. Preselimo se v dobo osmanske oblasti v
mestu in podoživimo takratne trgovske karavane, ki so se ustavile na mostu, obrtniške delavnice v mestu in
vstopimo v sedanjost ob vedno zapeljivem vonju bosanske kave. A dan nas vabi naprej. Prebivalci Goražd so bili
skozi stoletja izpostavljeni različnim nevarnostim, eni najhujših v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. V operaciji
»Krug« so se branilci leta 1992 uspešno zoperstavili nasprotniku zaradi česar mesto ni doživelo tragične usode
Foče in Višegrada. Iz mesta Heroj naprej v Fočo, ki leži sredi območja pragozda Peručica in s tem nacionalnega
parka Sutjeska z mogočnimi bukvami. Fočani so v času svetovnih spopadov in morije v devetdesetih prestali
veliko gorja. Zato obiščemo spominsko obeležje »Dolino herojev« Tjentište. Težko prehodno območje je nudilo
zavetje osvobodilnim enotam v letu 1943, ki so bile kljub temu deležne velikih človeških izgub. Ob spomeniku, ki
se na 19 metrih dviga v višino in ponazarja boje v mogočnih soteskah in dvig na bele vrhove, k svobodi in zmagi,
je kostnica v kateri počiva 3301 padel borec. Predel je imel izjemen pomen že v rimski dobi in času Dubrovniške
republike. Zato so zanimivi še drugi pomniki kot deli nekdanjih utrdb, cerkva in značilnih nagrobnih spomenikov,
stečkov. Pozno popoldan se odpeljemo v Mostar. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.(H, Z, V)
4. dan MOSTAR – VRELO BUNE – RADIMLJA – POČITELJ - HUTOVO BLATO - KRAVICE – LJUBOŠKI.
Zajtrk. Hercegovski biser se razteza ob bregovih Neretve. Na enem bregu visoki zvonik Frančiškanske cerkve in
gimnazija, na drugem minareti in značilna osmanska arhitektura. Stari most ostaja simbol mesta, ki je v
devetdesetih s svojimi prebivalci preživelo nepredstavljivo vojno morijo. Kot nekoč avstro-ogrski cesar gremo
preko mostu, stopamo po kamnitih kockah, opazujemo tradicionalne obrtniške izdelke in se povabimo v
»bosansko kučo«. Smo v gosteh in spoznavamo navade ter običaje, tudi oblačilno kulturo. Izvemo kako gostu
vljudno povedati, da se je čas iztekel. Tudi naš se, zato stopimo na plano in si privoščimo okrepčilo. In že hitimo
dalje k izviru reke Bune. Tu se skalnata pobočja stapljajo s previsno grajenimi kamnitimi stavbami. Sprehodimo
se in naredimo fotografijo za lep spomin. Dalje v Radimljo, ki je z več kot 120 stečki izjemna nekropola te vrste.
Dediščina verske ločine Bogomilov, ki se je na Balkanu uveljavila od 10. stoletja naprej, je izjemno zanimiva.
Stečki potrjujejo tudi visoko kulturo in zgodnjo pismenost prednikov današnjih prebivalcev BIH. Nato obiščemo
izjemni Počitelj, ki pod zaščito Unesca ohranja podobo iz dobe Osmanov. Madresa, džamija, česma, hamam so
ob poti po kateri se vzpnemo na vrh in užijemo izjemen razgled na širno okolico, kjer se vije prelestno zelena
Neretva. A vabijo tudi mokrišča. Zato se ustavimo na Hutovem blatu, enem glavnih habitatov ptic, kjer mnoge
prezimijo. Morda ste videli katero izmed fotografij tudi na razstavi »Narava nas povezuje« v Ljubljani. Vsekakor
pa mokrišča predstavljajo tudi naravno rešitev v boju proti klimatskim spremembam. O prisotnosti starih
Rimljanov priča nekdanja patricijska vila, ki se je delno ohranila v Mogorjelu. Tu spoznamo pravila gradnje in
notranje ureditve ter okrasa rimskih vil. Nadaljujemo k naslednji naravni znamenitosti reke Trebižat, ki pri
Ljuboškem oblikuje slapove Kravice. Tu razgibamo naše telo in v naravi spočijemo duha ter si po želji privoščimo
tudi osvežitev. Za zaključek še obisk Ljuboškega z zanimivo dediščino stečkov. Vrnitev v Mostar, večerja in
nočitev. (H, Z, V)
5. dan MOSTAR – JABLANICA – SARAJEVO. Zajtrk. Pot nas vodi ob Neretvi. Kot so bile reke vedno ključne
prometno-trgovske poti in razlog za poselitev območij so bile pogostokrat tudi prizorišče hudih spopadov. Eden
teh je bila tudi »Bitka za ranjence«, prečkanje Neretve in izgradnja pontonskega mostu. Vsega tega se spomnimo
ob spominskem obeležju. A Neretva je tudi izjemno pomemben vir za pridobivanje električne energije zato ne
spregledamo jezu v Jablanici. Nadaljujemo v mesto izjemne preteklosti in raznolike sedanjosti Sarajevo. Prvi stik
z njim nam omogoči avtobusni ogled: spomin na prvo slovensko olimpijsko smučarsko medaljo živi zato vidimo
olimpijsko vas Dobrinjo, stadion Koševo in dvorani Zetra ter Skenderija. Ustavimo se pri spomeniku novinarja
Mladine Iva Štandekerja, ubitega tu v času spopadov v devetdesetih. Mestno središče obvladuje poslovna stavba
časopisne hiše Avaz in 176m visoki razgledni stolp. Tržnica, kjer so umrli mnogi in požgana mestna Viječnica, ki
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so jo obnovili in uradno ponovno odprli na pomenljiv dan 9. maj 2014. Miljacka, ki teče skozi mesto nosi
spomine, tudi na usoden atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika in s tem še zadnje dejanje pred
izbruhom prve svetovne vojne. Bogata dediščina osmanske vladavine odseva na Baščaršiji, kjer mesto spoznamo
skozi oči in zgodbe Sarajlij, ki nam jih pripoveduje lokalni vodnik. Unikatno dediščino predstavlja judovsko
pokopališče, kjer mnogi nagrobniki spominjajo na stečke in izpričujejo zanimiv preplet kultur. Speči levi, ki
varujejo mesto ali stečki? Hkrati gre za drugo največje judovsko pokopališče v Evropi, ki si ga oblasti prizadevajo
uvrstiti na seznam dediščine UNESC-a. V času zadnje vojne vihre, zaradi lege, zelo poškodovano in v celoti
minirano, je bilo s pomočjo vlad Nemčije, Norveške in ZDA obnovljeno. Priča zadnje vojne vihre je tudi tunel
Spas, ki je prebivalcem predstavljal edini možni izhod iz mesta. Za domačine se, pravi in enkraten razgled na
Sarajevo z okolico, odpre s trdnjave Bijela Tabija, ki so jo kot strateško prepoznali že nekdanji oblastniki mesta.
Zaupajmo jim in poskusimo tudi mi! Pobočje Trebeviča, kjer poteka meja med Republiko Srbsko in Federacijo
BIH, je ohranjen spominski park Vraca, kjer so zlasti v drugi svetovni vojni za večno zapustili ta svet številni
Sarajevčani. Spomin na ženske so posebej obeležili tudi s postavitvijo kipa narodne herojke Radojke Lakić. V
skladu s programom ekskurzije možno strokovno predavanje geografov iz BIH, sodelavcev ljubljanskega društva.
Namestitev v hotelu, večerja in nočitev. (H, Z, V)
6. dan SARAJEVO – PIRAMIDA VISOKO – TRAVNIK – JAJCE - LJUBLJANA. Zajtrk. Za zaključek obiščemo
Zemaljski muzej, ki za razliko od prvotnega, vse od leta 1913 domuje v štirih paviljonih z Botaničnim vrtom.
Razdeljen je na oddelke arheologije, etnologije, prirodoslovja in knjižnico. Vzamemo slovo in gremo naprej k
piramidam Visoko, ki jih je širši javnosti predstavil dr. Semir Osmanagić v knjigi »Bosanska piramida sunca«.
Piramidi Sonca in Meseca imata pravilno nebesno orientacijo in druge parametre za opredelitev piramide. Hkrati
nista edini saj je avtor odkril še piramide Zmaja, Ljubezni in Zemlje. V skrivnostni svet piramid se potopimo tudi
mi. Nato v Travnik, kjer obiščemo rojstno hišo Ive Andrića. Ta mesto opisuje tudi v delu »Travnička kronika«.
Travnik je 150 let veljal za prestolnico bosanskega pašaluka, zato je v njem stolovalo kar 77 vezirjev. Sonce nad
mestom sije na prav poseben način pravijo domačini, ki se lahko ozrejo tudi na sončno uro. Šarena džamija se
prav tako koplje v sončnih žarkih. Tu sta še Sahat – kula in trdnjava Stari grad. Poskrbimo še za telo in si
privoščimo travniške čevape ter sir s planine Vlašić. U Lutvini kafanici spijemo kavico in si zapojemo:«Kafu mi
draga izpeci.«. Okrepčani nadaljujemo v Jajce, kjer v Sokolskem domu obiščemo muzej drugega zasedanja Avnoja. Poleg zgodovinske je tu izjemna naravna dediščina. Veliki slap, preko katerega se reka Pliva preliva v Vrbas,
mogočno buči. Z obnovo v zadnjem desetletju so poskrbeli tudi za ureditev razgledne ploščadi pod slapom. Po
nekaj kilometrih, ki jih opravimo ob Plivi sta pred nami Plivski jezeri – Veliko in Malo. Preko pragov iz lehnjaka se
voda iz Velikega preliva v Malo jezero. In prav tam so Mlinčiči, skupina malih mlinov, ki ubrano zajemajo vodo v
svoja kolesja. Priložnost za zadnjo fotografijo, vse ostale vtise pa skrbno shranimo v naš spomin, srce in dušo, ki
bo še dolgo veselo podoživljala vse doživeto kar v polni meri prinaša strokovna ekskurzija. Vožnja, z vmesnimi
postanki, preko Hrvaške proti Ljubljani, kamor prispemo v nočno – jutranjih urah. (Z, avtobus)

Cena na osebo v dvoposteljni sobi 35 oseb: 372,00 EUR
Cena na osebo v dvoposteljni sobi 30 oseb: 399,00 EUR
Cena na osebo v dvoposteljni sobi 25 oseb: 438,00 EUR
Obvezna doplačila (na osebo):
- v primeru manjše skupine 25-29 oseb: 66,00 EUR,
- v primeru manjše skupine 30-35 oseb: 27,00 EUR,
- prijavnina: 8,00 EUR.
Cena (najmanj 35 udeležencev) vključuje: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po programu, vse
cestnine, mostnine, vstopne takse in parkirnine, 5 polpenzion v hotelih 3* lokalne kategorije, vse zunanje oglede
po programu, slovensko vodenje, stroške priprave in organizacije potovanja, DDV.
Doplačila po želji ob prijavi:
- enoposteljna soba (105 EUR),
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (6,50 EUR)
- odstopnina v primeru višje sile. 4,56%
Vstopnine v ceno potovanja niso vključene. Se določijo glede na izbrano vsebino programa, predvidoma znašajo
približno 35 evrov po osebi. Prav tako v ceno ni vključeno vodenje lokalnih vodnikov, ki so strokovni sodelavci
društva.
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DRUGI PODATKI:
POTREBNI DOKUMENTI: Slovenci potrebujemo veljaven potni list ali osebno izkaznico. Osebni dokument mora biti
veljaven še vsaj tri mesece po nameravanem zaključku bivanja v BiH.
Rok prijave: 04. marec 2019.
Plačilni pogoji:
1) Ob prijavi se plača akontacija 30% vrednosti aranžmaja. Vplačana akontacija je nepovratna, razen v primeru,
da ekskurzija zaradi premajhnega števila prijav ne bi bila izvedena;
2) 18. marec 2019 plačilo drugega obroka;
3) 10 dni pred odhodom (17. 04. 2019) prijavljen potnik prejme račun za razliko, ki jo poravna do odhoda. Hkrati
prejme obvestilom pred odhodom.
Prijave:
Prijave sprejema agencija OSKAR, info@agencija-oskar.si, telefonska številka 04 2014338/39
Kontaktna oseba: alenka.zibert@agencija-oskar.si, telefonska številka: 386 5 92 29 351.
Ob prijavi izpolnite prijavnico v kateri navedite vaše ime, priimek, naslov, telefonsko številko, e-naslov, datum
rojstva in številko osebne izkaznice oz. potnega lista. Prijava je dokončna, ko je na TRR Agencije OSKAR vplačana
akontacija.
Pogoj za prijavo je članstvo v Ljubljanskem geografskem društvu, ki seveda prinaša vrsto ugodnosti: več
o tem si lahko preberete na: http://www.lgd-geografi.si → o društvu → Postani član. Članica/član postanete, ko
sta izpolnjena oba pogoja: 1. izpolnjena spletna prijavnica, 2. nakazana članarina na društven TR.
Stroški odpovedi: po splošnih pogojih Agencije OSKAR.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar, d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na
voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 25
PRIPRAVA POTOVANJA: 28.01.2019
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev::
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja
P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice
P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe …)
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice
PT – nočitev na busu, vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic
O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba …)
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