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Petek 24. 1. 2020 
Odhod avtobusa izpred poslopja Občine Hrpelje Kozina ob 00,30 izpred restavracije Risnik v Divači ob 
00.45, izpred avtobusne postaje v Sežani ob 01.00, izpred Primorke v Postojni ob 01.30. Če se nam 
bo kdo pridružil v Ljubljani, bomo ob 02.15 na Dolgem mostu. V Brežicah postanek 30 min. 
 
Nato bomo s kratkimi postanki nadaljevali pot do mejnega prehoda Orašje. 
Tu je predviden počitek za zajtrk (burek, kava) in obisk tržnice (Arizone). Nato bomo nadaljevali pot v 
Tuzlo, mesto znano po proizvodnji soli, Ogledali si bomo mestno središče, solni trg, muzej, 
partizansko pokopališče. Sledilo bo kosilo (čevapčiči ……..). Po kosilu bomo nadaljevali pot preko 
Kladnja, Olova do Sarajeva. Sledil bo obisk Baščaršije, namestitev v hotelu Valter, večerja, nočitev. 
   
Sobota 25. 1. 2020 
 
Po zajtrku se bomo ob 8.30 odpeljali na Igman. Najprej se bomo ustavili v Plandištu, kjer bomo s 
polaganjem vencev ob 9.30 obeležili spomin na začetek vzpona 1. proletarske brigade na Igman.  Ob 
10.00 se bomo zbrali v Hadžićih in skupaj z drugimi udeleženci nadaljevali pot z avtobusom do 
Brezovače, kjer bo pri spomeniku potekala kratka komemoracija in polaganje cvetja. Od tu se bo ob 
11.00 formirala kolona in krenila na marš na Veliko Polje na Igmanu, kjer bo ob 13.00 osrednaja 
spominska prireditev. Pohod ni težaven, saj poteka po dokaj položni cesti in traja 2 uri. Cesta je 
primerno urejena tudi če je zasnežena, poleg tega za pohodnike skrbijo vojaki, policisti in redarji. 
Kdor zaradi slabe kondicije ne bo šel na pohod, se bo peljal z avtobusom. Po proslavi je predviden 
„vojaški pasulj“, vendar se tu zbere nekaj tisoč pohodnikov, ki čakajo v kilometrski koloni na pasulj, 
pa še miz in stolov ni. Predlagam, da to preskočimo, se odpeljemo na panoramsko vožnjo na 
Bjelašnico in nato v Sarajevo. Če nam bo uspelo do 16.00 priti do Butmirja, bi si tisti, ki tam še niste 
bili, lahko ogledali muzej "Predor rešitve" – Tunel spasa, vstopnina  5 € ni v ceni, ali po dogovoru se 
bomo odpeljeli v mesto in z žičnico na Trebevič. Večerja ob zvokih ansambla bo v hotelu Valter (po 
dogovoru (med 19.00.in 20.00). Nočitev 
 
 
Nedelja  26. 1. 2020 
 
Po zajtrku se bomo ob 8.00 odpeljali proti Mostarju. Med potjo se bomu ustavili v Jablanici, obiskali 
muzej »Bitke na Neretvi«, nato nadaljevali pot do Mostarja. Z lokalnim vodičem si bomo ogledali 
znamenitosti mesta. Po kosilu bomo odpotovali proti domu. Predviden prihod v Sežano 23.00 uri.  
(Ogled osrednjega partizanskega spomenika v  Mostarju skupinsko ni predviden). 
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Cena: 197 € 
                       
 
V ceno so vključene naslednje usluge: 
                       
- 2 polpenziona z muziko v hotelu „Valter“ s 3* v Sarajevu 1/2 sobah z TWC,TV. 
- zajtrk v Orašju     
- kosilo v Tuzli 
- kosilo v Mostaju  
- vstopnice v muzejih Tuzla, Jablanica 
- zavarovanje CORIS 
- vodič/domačin agencije v Sarajevu in Mostarju 
- Ogled muzeja Predora rešitve je fakultativen – vstopnica 5 € po osebi se plača na blagajni. 
- Doplačilo za enoposteljno sobo znača 25 € po osebi za obe noči. 
 
V Bosni in Hercegovini je plačilno sredstvo tudi evro, vendar vzemite s seboj bankovce po 5 in 10 € 
ker vam ostanek vračajo v KM (njihova valuta)  
 
Priporočam da kljub temu, da boste imeli plačano zavarovanje CORIS, vzamete s seboj tudi evropsko 
kartico zdravstvenega zavarovanja. Na ZZZS jo dobite brezplačno, lahko jo naročite tudi po e-pošti 
(internetu).   
 
Potovali bomo z udobnim turističnim avtobusom podjetja Edo Tours iz Postojne. 
 
Prosim, da se čimprej prijavite, ker je število udeležencev ekskurzije omejeno (1 avtobus)  
 
Stroške izleta boste plačali Turistični agenciji Navigator v Bosni in Hercegovini. 
 
Prijave: Lilijana Pahor tel. 031/635-732 
 
 
 
 
 
 


