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NOVO LETO 2013  

NP KOZARA 

         
Če se še niste odločili kje, s kom in  kako boste letos silvestrovali, vas vabimo da se nam pridružite in 

novoletne praznike preživite v idiličnem ambientu hotela »Monument«, v osrčju nacionalnega parka Kozara – 
enem izmed naravnih biserov Bosne in Hercegovine. Podarite si nekaj nepozabnih dni, zaključite staro leto 
v prijetni družbi, ob bogati kulinarični ponudbi in dobri zabavi ter zadovoljni in nasmejani stopite v novo. 

Srečno 2013!  
 
1.dan: Nedelja, 30.12.2012  

Odhod iz dogovorjenega kraja ob 06.00. uri. Vožnja v smeri Zagreb - Novska - Prijedor. Osvežitev. Voden 

ogled po Muzeju Kozare, ki se ponaša z bogato zgodovinsko, arheološko, etnografsko in numizmatično 

zbirko ter »Spomen kući porodice Stojanović«, v sklopu muzeja. Nadaljujemo z vožnjo do vasice Jelićka, 

kjer sledi ogled ene od redkih lesenih cerkva v Bosanski Krajini. Naslednji postanek bomo naredili pri 

delavnici Zekije Bosnić, kjer se bomo seznanili z izdelavo tradicionalnih bosanskih ročnihih del. Vožnja na 

Mrakovico. Nastanitev v novem, visoko kakovostnem hotelu v neposredni bližini smučarskega centra. 

Večerja in nočitev. 

2.dan: Ponedeljek, 31.12.2012 (predvidoma 3 ure hoje) 

Po zajtrku sledi vožnja do vasi Demirovac. Na parkirišču pri cerkvi Sv. preroka Ilije, ob izviru reke 

»Svetinje« zapustimo avtobus in se podamo po gozni cesti, mimo stare opekarne do vasi Klekovci, kjer 

najdemo posestvo Banjac. Prijazni gostitelji nam bodo pripravili degustacija vina in drugih domačih 

izdelkov. Vrnitev v hotel, priprava na najdaljšo noč. Svečana večerja in zabava v plesnih ritmih do jutranjih 

ur. Nočitev. 

3.dan: Torek, 01.01.2013 (predvidoma 5 ur hoje) 

Zajtrk. Sledi »osvežitveni« pohod od hotela (806mnv), mimo Vodičkog raskršča (500mnv) in Pašinih konaka 

(650mnv) do samostana Moštanica (200mnv). Ogled. Vrnitev v hotel. Večerja in »ponovitev« silvestovanja. 

Nočitev. 

4.dan: Sreda, 02.01.2013  

Po poznem zajtrku vožnja proti Sloveniji. Predviden prihod v večernih urah. 
 

CENA:  245€ 
Cena vključuje: 

- avtobusni prevoz na predvideni relaciji, 

- 2x polpenzionv hotelu****, 

- 1x nočitev z zajtrkom v hotelu****, 

- 1x silvestersko večerjo, 

- vtopnino v NP Kozara in muzej Kozara,  

- vse zunanje in notranje oglede navedene v programu, 

- spremstvo laokalnih vodnikov (2x Kozara)                                                           

- stroške priprave, organizacije in vodenja izleta. 

Doplačilo na licu mesta: 

- turistična taksa in zavarovanje: 6€/oseba 

 


