
  
SARAJEVO, MOSTAR in DUBROVNIK 

SREDNJA ŠOLA SLOV. BISTRICA, mag. Iva Pučnik Ozimič, prof. Jasna Županič 
PROGRAM ZA DIJAKE & Odhod 12. oktobra 2018   

 
1.dan:  Odhod iz Slov. Bistrice ob 02.00 uri. Vožnja na Hrvaško mimo Zagreba do Gradiške. Prestop meje 
v BIH in nadaljevanje vožnje do BANJA LUKE. Ogled mesta: Kastel, Banski dvori, Narodno gledališče, 
Gosposka ulica, cerkev sv. Trojice ... Po osvežitvi nadaljevanje poti po slikoviti soteski reke Vrbas, mimo 
Jajca in Travnika. Zgodaj popoldne prihod v SARAJEVO. Prvo spoznavanje mesta z krožnim avtobusnim 
ogledom: stavba »Oslobođenja«, Skenderija, Principov most, židovska sinagoga, Careva džamija … 
Obiskali bomo »Svrzino hišo« - tipično muslimansko hišo iz konca 18. st.  
Nato peš se bomo podali po mestnem jedru po osrednji ulici »Ferhadiji«, mimo katedrale, pravoslavne 
cerkve. Obiskali bomo GAZI HUSREV-BEGOVO DŽAMIJO. Sledi sprehod po »BAŠČARŠIJI«, srcu starega 
mestnega jedra. Če bo čas še obisk številnih trgovinic, obrtnih delavnic, kavarnic, čevapdžinic, 
burekdžinic … Nazadnje še vožnja proti Butmirju, mimo nekdanje »olimpijske vasi«  in ogled muzeja 
»Vojni »tunela«. Nastanitev v hotelu v okolici mesta, večerja in nočitev. 
2. dan:  Po zajtrku nas bo pot vodila v smeri Konjica in Jablanice. Sprehod do reke Neretve in porušenega 
mostu- prizorišča »bitke na Neretvi l. 1943«. In naprej po dolini reke Neretve do MOSTARJA. Panoramski 
ogled mesta, ki po vojni s pomočjo UNESCA zopet počasi dobiva staro podobo (katedrala, Bulevar, 
pravoslavna cerkev, …). Ogled zgodovinskega jedra: sprehodili se bomo po Kujundžiluku do obnovljenega 
mostarskega mostu. Prosto za nakup spominka, prigrizek,…Popoldanski prestop meje z Hrvaško v 
Metkoviču, prečkali bomo slikovito delto Neretve in nadaljevali pot po jadranski magistrali v smeri 
Neuma in Dubrovnika. Namestitev v hotelu na tem območju. Večerja in nočitev.  
3. dan:  
Po zajtrku vožnja v DUBROVNIK na Pile. Ogled mesta (Stradun, cerkev sv. Vlaha, katedrala, Knežev dvor, 
…). Obiskali bomo muzej »Male brače« in staro lekarno v frančiškanskem samostanu ter Pomorski muzej.  
Nazadnje še vzpon na mestno obzidje. Čas za samostojno odkrivanje mesta, manjši nakup in okrepčilo … 
Popoldansko slovo od  Dubrovnika in vožnja po jadranski magistrali ter dalmatinski avtocesti. Prihod v 
Slovenijo v poznih nočnih urah.   
  
CENA:  177 EUR pri najmanj 86 dijakih (2 avtobusa, 2 vodnika), 
 190 EUR pri najmanj 74 dijakih (2 avtobusa, 2 vodnika), 
 214 EUR pri najmanj 60 dijakih (2 avtobusa, 2 vodnika), 
 177 EUR pri najmanj 43 dijakih, 
 190 EUR pri najmanj 37 dijakih, 
 214 EUR pri najmanj 30 dijakih. 
Doplačilo za namestitev v dvoposteljnih sobah v obeh hotelih znaša 10 EUR!  
 
CENA VKLJUČJE: prevoz s turističnim avtobusom, 2 x polpenzion v hotelih*** v večposteljnih sobah s 
TWC, lokalno vodenje kjer je obvezno, zdravstveno zavarovanje z asistenco, pristojbine in vstopno takso 
za Dubrovnik, cestnine in parkirnine, slovensko vodenje in organizacijo.  
 
VKLJUČENE VSTOPNINE: za Svrzino hišo, Gazi Husrev- begovo džamijo, muzej »vojni tunel«, Muzej »male 
brače« v Frančiškanskem samostanu, pomorski muzej in za obzidje v Dubrovniku = skupaj cca 21 EUR.   
 
Možno doplačilo: za zavarovanje rizika odpovedi = 9 EUR (ob prijavi).  
 
PLAČILO: akontacija 50€ (na šoli, konec septembra), preostali znesek s položnico do 10. 10.  
 
  
 


