BOSNA 2022

(KRAVICE, ČABULJA, BOBOVAC in PIRAMIDE)
Kdaj:

Od 24.do 27.06.2022 (pet – pon)
Odhod:
4.30 – izpred hotela Creina v Kranju
4.35 – Kranj, Mercator Center Primskovo
5.00 – Ljubljana, OMV črpalka, Celovška 455

Kako:

S posebnim avtobusom

Opis poti: Opis poti: PD Iskra Kranj vas v sodelovanju s turistično agencijo Experience Slovenia,

tudi letos vabi v Bosno in Hercegovino.
Sredi hercegovskega krasa si bomo ogledali slapove Kravice in se sprehodili po
srednjeveškem mestu Mostar na bregovih reke Neretve. Njegovo slavo in prepoznavnost je v
svet ponesel znameniti kamniti 'Stari most' zgrajen v 16. stoletju. Povzpeli se bomo na izjemen
razglednik na osrednja gorovja Bosne in Hercegovine, Veliko Vlajno, najvišji vrh pogorja
Čabulja. Opravili bomo pohod do gradu bosanskih kraljev Bobovac in si v Kraljevi Sutjeski
ogledali znameniti srednjeveški frančiškanski samostan in džamijo sultana Mehmeda
Osvajalca. Za konec našega potepanja pa smo prihranili sprehod in ogled Bosanskih
piramid, ki jih sestavljajo piramida Zemlje, Zmaja, Sonca, Lune in Ljubezni.
Podrobnosti so navedene v priloženem programu.
Zahtevnost
trajanje:

in Pohodne ture so nezahtevne in trajajo od 4 do 6:30 ur.
Velika Vlajna 1780m (940m. viš.razlike, skupaj 6.30 ur hoje; vršni del je strmejši,
potreben je zanesljiv korak)
Grad Bobovac 792m (310 m viš.razlike, med potjo 634 m, skupaj 12 km in 4 ure
planinske hoje, nezahtevno, mestoma potreben zanesljiv korak)
primerne za vse, ki imate splošno kondicijo za hribe.

Potrebna
oprema:

Za vse udeležence:
priporočamo dobre planinske čevlje s čvrstim narebrenim podplatom in pohodniško
opremo za sredogorje. Veljaven osebni dokument - za prestop meje. Planinska
izkaznica in prva pomoč.

Vodnika:

Uroš Prelovšek in Sašo Košnik, v sodelovanju organizatorjem izleta - TA Experience
Slovenia (poskrbljeno bo tudi za turistično vodenje).

Strošek

Cena potovanja pri 35 potnikih: 229,00€
Strošek vključuje: prevoz s turističnim avtobusom in cestne pristojbine; 3 x
polpenzion v hotelu 3* do 4* v dvoposteljnih sobah; stroške lokalnih vodnikov;
turistično in planinsko vodenje, turistično pristojbino in organizacijo potovanja.

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0400 1004 6485 396 Nova KBM

Prijave, rok
prijav in
informacije:

Prijave z obveznim vplačilom 100,00€ akontacije sprejemamo do vključno torka, 31.
maja 2022 ali do zasedbe mest v namestitvi in/ali na avtobusu. Prijave brez
vplačane akontacije niso veljavne.
Prijavite se lahko:
- telefon: 041 723 832
- e-mail: info@experience-slovenia.com
- v društveni pisarni (Ljubljanska c. 24a – vhod pri ambulanti, v času uradnih ur –
vsako sredo od 17.00 do 18.00 ure)

Prijave, rok
prijav in
informacije nadaljevanje:

Na podlagi predračuna je plačilo možno po položnici ali preko interneta ali v pisarni
društva. Zadnji obrok mora biti plačan do 14 dni pred odhodom.
V primeru plačila za drugo osebo naj se ime in priimek potnika navede pri namenu.
Vsi prijavljeni potniki bodo po 15.6.2022 prejeli obvestilo o odhodu.
Obvezni podatki ob prijavi: - izpolnjena prijavnica TA
Vsak udeleženec mora poskrbeti, da izpolnjuje aktualne pogoje za prestop meje.
Informacije:
* TA Experience Slovenia, tel. 041 723 832
* Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163
* Sašo Košnik, saso.kosnik@infonet.si, tel. 041 757 009

Priporočila:

Udeležencem priporočamo, da si sami uredite brezplačno osnovno zdravstveno
zavarovanje za tujino ("Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja"), ki ga lahko
uredite na Območni enoti ZZZS ali prek interneta na povezavi
https://www.zzzs.si/tujina .
Priporočamo, da si uredite tudi dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco (npr.
CORIS) za tujino, ki ga lahko uredite:
- neposredno preko Corisa (gl. povezavo https://www.coris.si/) ali
- pri TA Experience Slovenia
- preko Planinske zveze Slovenije.
Možno je zavarovanje rizika odpovedi. Zavarovanje rizika plačate pri plačilu/nakazilu
akontacije. V kolikor se ne odločite za zavarovanje rizika odpovedi, vam organizator
ne bo mogel vrniti akontacije v primeru odpovedi.

Opombe:

- V primeru neprimernega vremena in nepredvidenih razmer si pridržujemo pravico
do sprememb oz. prilagoditve planinskega programa ali odpovedi tur.
- Vsak udeleženec mora imeti ustrezno fizično pripravljenost.
- Vsak udeleženec je dolžan upoštevati navodila planinskega vodnika na poti.
- Vsak udeleženec hodi na lastno odgovornost.

Vabljeni!

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0400 1004 6485 396 Nova KBM

