PLANINSKI TABOR – BOSNA

1. dan, ponedeljek, 30. julija 2018: odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja mimo
Zagreba, Doboja do Sarajeva, kjer bomo imeli malo daljši postanek. Z vožnjo
nadaljujemo mimo Foče do mesta Tjentište. Večerja, nočitev.
2. dan, torek, 31. julija 2018: zajtrk, vzpon na najvišji vrh BiH Maglič (2386 m). Del
poti si bomo skrajšali z kombiji, če bo dovolj „kondicije“, se bomo vračali mimo
prečudovitega Trnovačkega jezera v obliki srca. Vožnja do hotela, večerja, nočitev.
3. dan, sreda, 1. avgusta 2018: zajtrk, dan bo namenjen Zelengori in njenim številnim
jezerom. Odpeljali se bomo do jezera Donje Bare (1483 m) ter peš nadaljevali pot do
jezera Gornje Bare (1550 m). Povzpeli se bomo na Uglješin vrh (1859 m) in se vrnili
nazaj na izhodišče. Povratek v dolino in vožnja do mesta Konjic, namestitev v hotelu,
večerja, nočitev.
4. dan, četrtek, 2. avgusta 2018: zajtrk, ogled znamenitosti mesta in obisk skrivnega
bunkerja, ki je veljal za eno od treh najbolj varovanih vojaških skrivnosti nekdanje
skupne države. Sprva je bil namenjen le za koordiniranje vojaških operacij v primeru
napada na Jugoslavijo, pozneje pa je svojo vlogo še oplemenitil, saj so ga spremenili v
osrednji bunker za maršala Tita v primeru jedrskega napada na Jugoslavijo. Popoldne
raft na reki Neretvi ali splavarjenje na Jablaničkem jezeru. Pozno popoldne se zapeljemo
do Boračkega jezera. Večerja, nočitev.
5. dan, petek, 3. avgusta 2018: zajtrk, odhod na planino Prenj na vrh Zelena Glava
(2108 m). Prenj je najlepša in najatraktivnejša planina v BiH. Spanje v hotelu ob
Boračkem jezeru, večerja, nočitev.
6. dan, sobota, 4. avgusta 2018: zajtrk, odhod na planino Čvrsnico, ki ima več kot
deset vrhov z nadmorsko višino 2000 m. Povzpeli se bomo na najvišji vrh Pločno (2228
m). Spanje v hotelu ob Boračkem jezeru, večerja, nočitev.
7. dan, nedelja, 5. avgusta 2018: zajtrk, odhod proti domu…
Cena: 355 EUR/os (min. 35 oseb), 385 EUR/os (min. 25 oseb).
Cena vključuje:
- vožnjo s turističnim avtobusom, cestnine, parkirnine,
- 6 x spanje, večerja, zajtrk (hotel z dvo- in troposteljnimi sobami s TWC),
- turistično pristojbino, vstopnine v Tjentište, Boračko jezero, Titov bunker v Konjicu,
- rafting na Neretvi ali splav na Jablaničkem jezeru,
- stroške organizacije, priprave in vodenja izleta, lokalni vodnik, planinski vodniki.
Doplačilo:
- vožnja z kombiji, oziroma džipi na planine,
- enoposteljna soba 90 EUR,
- zdravstveno zavarovanje za tujino z medicinsko asistenco (12 €).
Prijave zbiramo do zasedbe avtobusa (oziroma čim prej zaradi rezervacije prenočišč). Plačilo ob
prijavi 100 €.
Prijave : Tone Šeško – št. mob.: 041 640 160, e-mail: tone.sesko@gmail.com; Toni Turizem – št.
mob.: 031 643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Turizem Toni, Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica,
tel. 07 81 62 880, GSM: 031 643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe.

