
 

 

PLANINSKO DRUŠTVO ATOMSKE TOPLICE PODČETRTEK 

Škofja gora 1 Podčetrtek 3254. E.poštni naslov tehnoservis@siol.net.  
 

Predsednik  Ivan Šalamon, tajnica Osojnik Tanja, blagajničarka Barbara Škorjanc, predsednica nadzornega odbora Silva Hostnik  

PLANINSKA SEKCIJA BISTRICA OB SOTLI Predsednica planinske sekcije Mirela Kunst, Bistrica ob Sotli 7/A p.š .3256 

PD AT Podčetrtek je društvo, ki deluje v javnem interesu na področju športa RR 22483-002-8 od 01.08.2002. 
 

 
VABILO NA IZLET V BOSNO IN HERCEGOVINO  

15.07.2014 - 20.07.2014 

 
1.DAN: 15.07.2014 torek 
Odhod iz Podčetrtka predvidoma ob 06.00. Vožnja po avtocesti mimo Zagreba do Slavonskega Broda, kjer prečkamo reko Savo in državno 

mejo. Po opravljenih mejnih formalnostih nadaljujemo z vožnjo mimo Doboja, Zenice in Sarajeva do Tjentišta. Nastanitev v hotelu v NP 

Sutjeska. Po osvežitvi sprehod do impozantnega spomenika iz II. Sv. vojne. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev. 

2. DAN: 16.07.2014 sreda (predvidoma 8-9 ur hoje)  

Po zgodnjem zajtrku se bomo po »cesti ranjencev« iz bitke na Sutjeski (1943 l.) odpeljali do Dragoš sedla (1300mnv), kjer naredimo 

postanek za ogled prekrasnega slapa Skakavac, nato pa nadaljujemo peš proti »strehi BiH«.  Predvidoma 4 ure hoje bomo potrebovali za 

osvojitev najvišjega vrha BiH - Maglić (2386mnv). Po osvežitvi sestop po drugi strani grebena (predvidoma 3 ure) v smeri Trnovačkega 

jezera (1513 mnv), kjer bomo naredili krajši postanek ter naprej (dodatna uro hoje) do Prijevora (1688 mnv), kjer nas bo čakal avtobus. 

Vožnja do Tjentišta, večerja in nočitev.  

3. DAN: 17.07.2014 četrtek 

Zajtrk. Vožnja mimo Nevesinja in Blagaja do izvira reke Bune. Reka izvira izpod 200 metrov visoke prepadne stene, zraven katere je bil v 

16. st. postavljen samostan-tekija za red Dervišev, danes muzej. Po ogledu nadaljujemo z vožnjo do Mostarja. Sprehod po starem mestnem 

jedru (Kujundžiluk) in ogled nekaterih znamenitosti: Starega mosta, sahat kule,… Nadaljujemo z vožnjo ob kanjonu Neretve do Konjica. 

Postanek za ogled »Titovega bunkerja«, kjer se za težkimi železnimi vrati, 250 metrov pod površjem, nahaja zaklonišče ARK z vojaškim 

kodnim imenom D-0. Vožnja do vasice Glavatičevo. Nastanitev, večerjo in nočitev. 

4. DAN:18.07.2014 petek (predvidoma 2 uri hoje) 

Po zajtrku sledi rafting. Dve urno nepozabno »avanturo« po Neretvi bomo končali po približno 23 km, pri kraju Ljuta reka. Po osvežitvi 

vožnja do Livna. Nastanitev. Popoldan sledi sprehod do frančiškanskega samostana Gorica, kjer naredimo postanek za ogled etnografske in 

arheološke zbirke, nato pa nadaljujemo do Keljinega - muzeja domače obrti in bližnjega izvira reke Bistrice. Vzpon še do Vujadinove kule, 

od koder se bomo po osvežitvi spustili do hotela. Večerja in nočitev. 

5. DAN: 19.07.2014 sobota (predvidoma 6-7 ur hoje)  

Po zajtrku vožnja mimo vasi Zastinje do planinskega doma Kruzi (1265mnv), kjer nas bodo pričakali planinci iz PD Cincar. Po osvojitvi 

vrha Cincar (2006mnv) se bomo mimo »Švabskih štal« spustili nazaj do planinskega doma. Vrnitev v Livno, večerja in nočitev. 

6. DAN: 20.07.2014 nedelja 

Zajtrk, nato vožnja do Međugorja, kjer sledi postanek za ogled znamenitosti. Po osvežitvi vožnja proti domu. Predviden prihod v poznih 

popoldanskih urah. 

 

CENA: 305€, pri udeležbi 35 oseb 
Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz, 

- 4x usluge polpenzionov v hotelih **/*** nacionalne kategorije, 
- 1x usluge polpenziona v bungalovih/več posteljnih sobah, 

-  rafting na reki Neretvi, 

- 4x spremstvo lokalnega vodnika, 
- vse zunanje in notranje oglede, ki so v programu navedeni, 

- vstopnino v NP Sutjeska,  

- stroške priprave, organizacije in vodenja izleta. 

 

Prijave in informacije  Ivan Šalam.  

Prijava je potrjena z vplačilom 100€, ostalo je potrebno plačati mesec pred odhodom. 


