TURIZEM
Na majhnem prostoru nekdanje Jugoslavije se prepletajo različne kulture, različne religije, ki so za sabo
pustile mogočne sledi. Kulturni in verski spomeniki, arhitektura, raznolika narava, ljudje…
Bosna in Hercegovina z glavnim mestom Sarajevom po državljanski vojni že vstopa v tirnice
vsakdanjega življenja. Simbol mesta Mostar, kamniti most, ponovno kraljuje nad mestom in reko
Neretvo, ki ob izlivu v morje oblikuje bogato delto.
Dubrovnik, prestolnica južne Dalmacije z mogočnim obzidjem, postaja eno najbolj obleganih mest na
svetu. In Črna gora skriva več kot le čudovite peščene plaže. Tu ležijo Kotor, Cetinje, Njegoši,…

MAGISTRALA – jesen 2018
10. – 14.9.2018 / ponedeljek – petek
JAJCE – SARAJEVO – MOSTAR – DUBROVNIK – ČRNA GORA – SPLIT
1.dan, ponedeljek, 10.9.2018: Slovenija – Jajce – Sarajevo (cca 600 km)
Odhod avtobusa ob 01. uri (iz nedelje na ponedeljek) iz Kranja in vožnja mimo Zagreba, Bosanske
Gradiške, do Banja Luke. Zjutraj pot ob reki Vrbas. Postanek v Jajcu, mestecu ob sotočju Plive v
reko Vrbas, ogled muzeja II. zasedanja Avnoj-a. Čas za malico.
Prihod v Sarajevo v opoldanskih urah. Čaka nas center Sarajeva - panoramski ogled mesta iz
AVAZ stolpa. Nato krožna vožnja po mestu (stavba Oslobođenja, Skenderija, stara mestna hiša,
tržnica Markale…). Prosto v mestu za malico.
Sprehod po starem mestu z lokalnim vodnikom. Ogledali si bomo katoliško in pravoslavno cerkev
(vstopimo), islamsko mošejo (vstopimo) ter židovsko sinagogo - edinstveno sožitje štirih različnih
ver, ki sobivajo na območju Sarajeva; Principov most, kjer je bil pred 103 leti – leta 1914 ubit
avstrijski prestolonaslednik Franc Ferdinand; karavan saray Moriča han… Po ogledih prosto na
Baščaršiji. Polna golobov, spominkov in seveda »čevapdžinic«.
Pot v hotel (odvisno od ur voznika z busom ali s tramvajem). Nastanitev v hotel 3/4* na Iliđi in čas za
osvežitev. Proti večeru po želji sprehod po zeleni aleji do Vrela Bosne - izvir reke Bosne. Večerja v
hotelu. Nočitev.
2.dan, torek, 11.9.2018: Sarajevo – Mostar – Neum – Dubrovnik (cca 320 km)
Po zajtrku slovo od mesta in vožnja proti Mostarju. Sprehod po mestu in ogled znamenitega
kamnitega mosta, mesta in turške hiše. Navdušeno bomo zaploskali fantom, ki pogumno skačejo v
deročo, mrzlo in globoko Neretvo.
Le nekaj kilometrov naprej leži vas Počitelj, edinstvena po svoji arhitekturi. Popoldanski sprehod
skozi staro mesto.
Pot ob reki Neretvi vse do njenega konca, kjer tik pred izlivom v morje naredi mogočno delto.
Vstopimo na področje južne Dalmacije, vožnja mimo Neuma do mesta Dubrovnik. Namestitev v
hotelu 2/3*, večerja in nočitev.
3.dan, sreda, 12.9.2018: Dubrovnik – Kotor – Njeguši – Cetinje – Budva (cca 290 km)
Po zgodnjem zajtrku vožnja proti jugu po Magistrali v državo Črno goro. Pot po zalivu Boke
Kotorske do starega mesta Kotorja. Sprehod po mestu. Nato se po serpentinah povzpnemo do
vasi Njeguši, kjer poskusimo njihov pršut in sir (velika porcija) in v stari črnogorski prestolnici Cetinju
spoznamo Njegoševo rezidenco. Dan bomo zaključili v Budvi.
Povratek v Dubrovnik. Zvečer večerja v hotelu in nočitev.
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4.dan, četrtek, 13.9.2018: Dubrovnik (cca 20 km)
Po zajtrku dan namenjen spoznavanju mesta in njegove okolice. Kdo še ni slišal o kamnitem mestu
Dubrovniku, kjer so dolga stoletja živeli v svobodni republiki. Voden ogled mesta. Najlepši je pogled
iz njegovega 1942 m dolgega obzidja. Nanj se bomo podali skupaj. Prosto za »korso« po Stradunu.
Popoldne je namenjeno potepu po otoku Lokrum, kamor se zapeljemo z ladjo. Sprehod po otoku in
na koncu čas za skok v morje.
Večerja. Večerni sprehod po zalivu Lapad. Nočitev.
5.dan, petek, 14.9.2018: Dubrovnik – Split – Slovenija (cca 740 km)
Po zajtrku se bomo odpravili proti domu po »jadranski magistrali«. V Splitu postanek in ogled starega
mestnega jedra s kletnimi prostori Dioklecijanove palače (lokalni vodnik).
Vožnja proti Sloveniji, kamor bomo prišli v poznih večernih urah.
CENA : pri številu udeležencev v avtobusu (4 spremljevalci)
pri številu dijakov
namestitev: Sarajevo 1x, Dubrovnik 3x
pri 45 – 50 dijakih v avtobusu
325 €
Cena vključuje:
- prevoz v turističnem avtobusu, cestnine in parkirnine, vse stroške (voznika, taksa v
Dubrovniku in 25% davek na prevoz po Hrvaški);
- štiri polpenzione v hotelih – vsi obroki samopostrežni (3/4* v Sarajevu 1x, 2* v Dubrovniku
3x) v dvo in tri-posteljnih sobah;
- oglede po programu z vključenimi vstopninami (Jajce dvorana Avnoja, Avaz stolp, džamija
in pravoslavna cerkev v Sarajevo, turška hiša v Mostarju, obzidje in ladja na otok Lokrum v
Dubrovniku, degustacija sira in pršuta na Njegoših – velika porcija, Cetinje rezidenca kralja
Nikole, Dioklecijanova palača v Splitu), obvezna lokalna vodenja v Sarajevu, Mostarju,
Kotorju, Dubrovniku in Splitu;
- strokovno vodenje in organizacijo ekskurzije;
- štiri prosta mesta za profesorja na avtobusu;
- CORIS zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco;
- osnovno zavarovanje turistov in izletnikov;
- 22% DDV po ZDDV.
Pozor: Slovenci za pot potrebujemo veljaven POTNI LIST ali OSEBNO IZKAZNICO.
DOPLAČILO – ODSTOPNINA: zavarovanje morebitne odpovedi v primeru dokumentirane višje sile
(bolezen/smrt potnika ali člana ožje družine, vojaški vpoklic) znaša 4% cene aranžmaja. Če se za odstopnino
ne bi odločili, veljajo za odpoved Splošni pogoji agencije UI Turizem.
ZAVAROVANJE POTNIKOV: Naše goste v času potovanja nezgodno zavarujemo pri Zavarovalnici Triglav.
Zavarovanje se nanaša na nezgodne dogodke, nastale med potovanjem, ki niso bili povzročeni s strani
zavarovanca samega. V primeru osebne poškodbe, poškodbe stvari ali kraje o tem nemudoma obvestite
organizatorja potovanja oz. policijo. Prav tako si vsi potniki zavarovani s Coris zavarovanjem.
Program je pripravljen v maju 2018. Pridržujemo si pravico do spremembe cene, v koliko se bistveno
spremenijo cene katere izmed sestavin ponudbe. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe.
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