
Po planinah okrog Sarajeva - 3 dni
,,Igmanski Marš in Trebević’’

Termin izleta: 29.-31.1.2016
Odhod avtobusa: 29.1.2016

Maribor - parkirišče pred Taborsko oziroma Ledno dvorano v Mariboru.

dan, petek 29.1.2016 (Slovenija-Sarajevo)
Po odhodu iz dogovorjenega mesta se bomo s krajšimi postanki peljali mimo Zagreba po dolini reke Bosne
ter prispeli do Sarajeva - glavnega mesta države BIH. Sledila bo namestitev v hotelu Hollywood 4*, v
katerega bomo prispeli okoli 1.00 ure zjutraj. Čaka nas osvežitev in spanje, ter priprave za jutrišnji pohod…

dan, sobota 30.1.2016 (Igmanski marš, ogled Sarajeva)
Zajtrk. Ob cca 09.00 uri vožnja do kraja izhodišča pohoda. Ob 09:30 prihod na Brezovačo-izhodiščno točko
pohoda, do katere bomo prispeli z avtobusom preko naselja Hadžići. Po polaganju cvetja na spominskem
obeležju se bo ob 10.30. uri formirala kolona več tisoč ljudi, ki bodo pešačil k Velikem polju, kjer se bo
odvijala centralna manifestacija. Pohod je dolg cca 7 km in se odvija po cesti. Nezmožnim za pohod je
organiziran avtobusni prevoz pred pohodniki do končne točke pohoda. Nato nas čaka druženje pohodnikov,
kosilo itd... Odhod avtobusa iz končne točke pohoda. Sledi panoramski avtobusni ogled mesta Sarajeva.
Peljali se bomo do znamenitega zdraviliškega trga v centru predela Ilidže, kjer bomo videli začetek
znamenitega drevoreda platan kot tudi hotel, kjer sta zadnjo noč preživela prestolonaslednik Franc
Ferdinand in njegova žena Sofija. Po tako imenovani Aleji Smrti se bomo zapeljali na Tranzit, od koder se
nam bo mesto odprlo kot na dlani. Na panoramski vožnji bomo videli Kozji most, Mestno knjižnico,
Baščaršijo, stadion Koševo in dvorano Zetra, Marijin dvor, dvorano Skenderija… Ogled zgodovinskega
muzeja Sarajeva s poudarkom na razstavi 1000-dnevnega okupiranega Sarajeva v letih 1992-95. Sledi ogled
Baščaršije, katera je polna uličic z majhnimi trgovinicami, kjer obrtniki izdelujejo predmete iz bakra, srebra,
usnja in lesa. Sprehod po njej je kot obisk minulih časov in hkrati dokaz, da so se na enem mestu križale
številne kulture in miselnosti. Mogočne džamije, medrese, bezistani, imateri, katoliška katedrala,
pravoslavna cerkev, stavbe secesijskega obdobja ob reki Miljacki pripovedujejo svoje zgodbe. Vožnja do
hotela. Možnost uporabe hotelskega bazena in savn. Po želji in proti doplačilu se boste lahko udeležili
tipične bosanske večerje s tradicionalno hrano in živo glasbo. Nočitev.

dan, nedelja 31.1.2016 (Trebević, Sarajevo, Slovenija)
Zajtrk. Dan lahko namenite za samostojno odkrivanje mesta ali pa se pridružite vzponu v spremstvu
lincenciranih gorskih vodnikov BIH na olimpijsko planino Trebević.

Opis planine:
Trebević je planina nad Sarajevom, ki zaradi kompleksa iglavcev predstavlja pljuča mesta. Najvišji vrh
Trebevića je Sofe, visok 1.629 m.n.v. Ob lepem vremenu se z vrha vidijo mnoge planine: Romanija,
Jahorina, Lelija, Treskavica, Visočica, Bjelašnica, Igman, Bitovnja, Vranica, Zec, Vlašić, Ozren...
Od l. 1954 je planina pod zaščito države kot gozdni park, ki se proslavlja z naravnimi lepotami in bogastvom



redke flore in endemičnih rastlin.
Na pobočjih Trebevića se nahajajo deli mesta, ki so bili formirani še pred nastankom Sarajeva. Zaradi tega
Trebević predstavlja eden najfrekventnejših in prepoznavnih simbolov mesta. Na severnih pobočjih,
nedaleč od mesta Ravne, je bila za potrebe XIV zimskih olimpijskih iger ʺSarajevo ʹ84ʺ zgrajena
kombinirana bob-sankaška staza.
Težavnost ture - skupaj okoli 4.5h hoje, srednje zahtevno, potrebna primerna obutev in obleka.

PROGRAM VZPONA
Ob 08:00 h – odhod avtobusa izpred hotela na Trebević, pohod od Napretkovega doma preko Dobre vode
na najviši vrh Trebevića- Sofe (1629 m/nv)
Ob 11:00 h prispemo na najviši vrh Sofe s katerega imamo odličen razgled na okoliške planine in Sarajevo.
Na vrhu pavza (pribl. 30 minut) za kosilo iz nahrbtnika.
Preko zahodnega grebena se napotimo v Napretkov dom, kjer je parkiran autobus. Možnost malice na žlico.
V primeru slabega vremena bi se organiziral spust iz Napredkovega doma do Baščaršije. V kolikor bi bilo
vreme res slabo, bi si ta dan ogledali Sarajevo. Sobota popoldan po Igmanskem maršu bi bila prosta.
Povratek mimo slavonskega Broda proti Mariboru, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

Cena 95€ je preračunana na 45 udeležencev na avtobusu.

CENA ZAJEMA:
avtobusni prevoz
2 x nočitev z zajtrkom v hotelu 4 * na Ilidži v dvoposteljnih sobah,
http://www.hotel-hollywood.ba/2/index.php/bs/ z uporabo bazena in savn
vse oglede zunanjosti po programu v spremstvu lokalnih vodnikov,
spremstvo BIH licenciranih gorskih vodnikov na Igmanskem Maršu in vzponu na Trebević,
potrebna lokalna vodstva v bosanskem jeziku,
turistično spremstvo slovenskih vodniko in organizacijo izleta.

DOPLAČILA, PO ŽELJI OB REZERVACIJI:
Enoposteljna soba: 20€
Tipična bosanska večerja z živo glasbo: cca 12€
vstopnina v zgodovinski muzej: cca 5 KM

Dodatno lahko pri turistični agenciji Oliver Turizem ob prijavi sklenete zavarovanje rizika odpovedi v višini
5€ za osebo. Obvezen potovalni dokument: veljavna osebna izkaznica ali potni list. Priporočamo evropsko
kartico zdravstvenega zavarovanja ali dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini

V kolikor bi na izlet radi potovali kot zaključena skupina, se lahko prilagodi kraj odhoda
( v primeru večjega odstopanja kilometrov se prilagodi cena).

Brezplačno se lahko prilagodi tudi čas odhoda. Kot skupina lahko odpotujete 29.1.2016
zjutraj in si med potjo ogledate recimo Banja Luko, Jajce, Travnik za enako ceno.

>>>>OLIVER TURIZEM-POŠTENA POTOVANJA<<<<

http://www.hotel-hollywood.ba/2/index.php/bs/

