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DRVAR IN RAFTING NA SANI 
PLANINSKO DRUŠTVO ZZV CELJE 

 

 
1.DAN: petek, 20.05.2011  (predvidoma 2 - 3 hoje) 
Odhod avtobusa iz dogovorjenega mesta ob 03.00. Vožnja v smeri Celje - Karlovac - 
Korenica - Drvar (nekdanji »Titov Drvar«). Najprej se bomo skupaj odpravili do »Titove 
pečine«, kjer se je 25.05.1944 zgodil  desant na Drvar, znan kot »Konjski skok«. Med 
ogledom jame bomo slišali nekaj zanimivosti o sami bitki. Vožnja do vasi Oštrelj   
(1031mnv), kjer zavijemo pod vznožje (1600 mnv) najvišjega vrha zahodne BiH, kjer 
startamo s pohodom na vrh Veliko Klekovačo (1962 mnv). Vožnja v smeri Ključa. 
Nastanitev, večerja in nočitev.  
2.DAN: sobota, 21.05.2011  (predvidoma 6 ur hoje) 
Po zajtrku se bomo odpeljali do vasi Bravsko (800 mnv), izhodišča za pohod na 
najvišji vrh planine Grmeč - Črni vrh (1605mnv). Po končanem pohodu vožnja proti 
Ključu. Staro mesto Ključ se prvič omenja leta 1322 v povelji bosanskega bana 
Stjepana II. Kotromanića in je takrat predstavljalo pomembno križišče ter trgovsko 
središče. Trdnjava sodi med najstarejše in največje trdnjave srednjeveške Bosne, v 
njej pa je v begu pred turki poiskal zatočišče zadnji bosanski kralj Stjepan Tomašević. 
Z obzidja je zelo lep razgled na Sansko dolino. Panoramski ogled starega mestnega 
jedra. Večerja in nočitev. 
3.DAN: 22.05.2011, nedelja  (rafting na Sani) 
Zajtrk. Vožnja do »Alijine luke«, kjer se bomo preoblekli, pripravili za rafting in se  
spustili po brzicah reke Sane (predvidoma 24km). Tri urno »dogodivščino« bomo 
zaključili pri kraju Sokolovo. Vrnitev do Rafting kluba,  kjer nam bodo gostitelji pripravili 
kosilo. Vožnja proti Sloveniji. Predviden prihod v poznih večernih urah. 
 
 

CENA: 155€ pri udeležbi min 40 udeležencev 
Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz na predvideni relaciji; 
- vse cestnine, mitnine in  parkirnine; 
- najem lokalnega planinskega vodnika; 
- 2x polpenzion v hotelu*** nacionalne kategorije, 1/2 twc; 
- vstopnino Drvar - Titova pečina; 
- organizacijo ratinga na Sani; 
- izposojo opreme in spremstvo vodnikov; 
- kosilo v kampu; 
- pripravo, organizacijo in vodenje izleta. 
 

 
Opozorilo: Vsi udeleženci rafta so se dolžni držati navodil izkušenih vodnikov! 
 
Doplačila po želji : 
Skupinsko nezgodno zavarovanje z asistenco - ELVIA  (Priporočamo!) 
 

 
 

 


