KRAVICE, ČABULJA (VELIKA VLAJNA), BOBOVAC IN PIRAMIDE
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.

PROGRAM
1. dan: SLOVENIJA – KRAVICE - MOSTAR
Odhod v jutranjih urah iz Kranja in vožnja z vmesnimi postanki proti Mostarju. Med potjo si bomo
ogledali slapove Kravice, zeleni raj sredi krasa, ena od najlepših naravnih znamenitosti Bosne
in Hercegovine. Ogled, prosto za kavico. V kolikor bo čas dopuščal, se bomo na kratko ustavili še
v Počitelju. Vožnja v staro mesto na Neretvi - Mostar, nastanitev v hotelu, večerja, nočitev.
2. dan: ČABULJA (VELIKA VLAJNA)
Zapeljali se bomo do planinske koče "Bogodol" v vznožju pogorja Čabulja, izhodišče naše ture.
Povzpeli se bomo na njen najvišji vrh Velika Vlajna (1780m), ki je izjemen razglednik na osrednja
gorovja Bosne in Hercegovine, kjer izstopajo Čvrsnica, Prenj, Vran in Cincar. Posebno
spoštovanje vzbuja fantastičen pogled na 1500m globok kanjon reke Drežanke. Po sestopu in
kavici v planinski koči "Bogodol" povratek v Mostar, prost večer (možnost ogleda središča starega
dela Mostarja z znamenitim mostom ..., v lastni režiji), večerja, nočitev.
Predvideni čas hoje: Okvirno 6:30 ure.
3. dan: KRALJEVA SUTJESKA - BOBOVAC
Zapustili bomo Mostar in se zapeljali do Kraljeve Sutjeske. Cilj našega planinskega pohoda bo
najpomembnejša trdnjava srednjeveške Bosne, kjer na fascinantni lokaciji stoji grad bosanskih
kraljev Bobovac. Po sestopu ogled znamenitega srednjeveškega frančiškanskega samostana
v Kraljevi Sutjeski in džamije sultana Mehmeda Osvajalca iz 15.stoletja. Prevoz v hotel,
večerja in nočitev.
Predvideni čas hoje: 4 ure.
4. dan: BOSANSKE PIRAMIDE - SLOVENIJA
V bližini mesta Visoko, 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
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dr. Semir Osmanagić leta 2005 v svoji knjigi z naslovom Bosanska piramida Sunca. Sledi vožnja
proti domu.
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
24.06.– 27.06.2022
4.30 – izpred hotela Creina v Kranju
4.35 – Kranj, Mercator Center Primskovo
5.00 – Ljubljana, OMV črpalka, Celovška 455
CENA
Cena potovanja pri 35 potnikih: 229,00€
Cena vključuje
•
•
•
•

prevoz s turističnim avtobusom in cestne pristojbine,
3 x nočitev s polpenzionom v hotelih 3* v dvoposteljnih sobah,
stroški lokalnih vodnikov,
turistično in planinsko vodenje in organizacija potovanja.

V ceni ni vključeno
•
•
•
•

doplačilo za enoposteljno sobo 30,00€/osebo,
Ravne – vstopnina 2,50€ do 13,00€
zavarovanje odpovedi potovanja na ceno paketa brez doplačil (13,00€),
zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (10,00€).

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€) ; tako se rezervacija za izbrani termin potrdi. Preostali znesek pa mora biti poravnan
najkasneje do 14 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
e-mail: info@experience-slovenia.com
OPOMBE K ARANŽMAJU:
•
•
•
•

Agencija si pridržuje spremembo v vrstnem redu programa.
Na poti potrebujete veljavni osebni dokument.
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.
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