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1. dan - sobota, 17.11.:  SLOVENIJA – JAJCE – TRAVNIK – SARAJEVO   
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja mimo Zagreba, prestop meje v Gradiški in 
nadaljevanje vožnje mimo Banji Luke po kanjonu reke Vrbas do Jajca. Ogled hiše AVNOJ-a in 
sprehod po zgodovinskem mestecu. Nadaljevanje vožnje v gorato osrčje Bosne in po 
obronkih planine Vlašić do Travnika. Degustacija ʺVlašićkega siraʺ, ki spada med najboljše 
bele sire v ʺsalamuriʺ. Kmetje s planine Vlašič ga izdelujejo že stoletja po tradicionalnem 
receptu pastirjev - nomadov. Nadaljevanje vožnje v Sarajevo. Avtobusni panoramski ogled 
mesta in sprehod po Baščaršijiv spremstvu lokalnega vodnika. Nastanitev v hotelu na 
področju Sarajeva. Možnost brezplačne uporabe bazena, savne in fitnesa. Večerja - 
samopostrežni izbor jedi. Zabava ob glasbi ali v bližnjih lokalih in diskoteki. Nočitev.   
2. dan - nedelja, 18.11.: SARAJEVO – KONJIC - JABLANICA – SLOVENIJA 
Samopostrežni zajtrk v hotelu. Vožnja v dolino Neretve. Postanek za ogled Titovega 
bunkerja v Konjicu ter krajši postanek v Jablanici, pri ostankih porušenega mosta iz 
legendarne »Bitke na Neretvi«. Nadaljevanje vožnje v Hercegovino in v Mostar. Sprehod po 
starem mestnem jedru v spremstvu lokalnega vodnika, čez most in po stari obrtniški in 
trgovski ulici Kujundžiluk. Prosto za na nakup spominkov in okrepčilo. Vožnja proti domu čez 
Hrvaško proti Sloveniji. Predviden prihod v poznih nočnih urah. 
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V ceno je vključeno: avtobusni prevoz po programu, degustacija ʺVlašićkega siraʺ v Travniku, 
1 x polpenzion v 2-posteljnih sobah v hotelu 4* na področju Sarajeva, turistična taksa, lokalno 
vodenje v Sarajevu in Mostarju, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje/spremljanje ter 
stroški organizacije potovanja. 
Doplačila ob prijavi: po želji riziko odpovedi potovanja 15,00 EUR, 1-posteljna soba 15,00EUR.  
Rok prijave: do 30. oktobra 2018! 
Plačilni pogoji: akontacija ob prijavi 50,00 EUR, preostali znesek vsaj 8 dni pred odhodom. 
Organizacija potovanja, prijave in informacije: VIATOURS, Vlasta Barl s. p., mobitel: 041/792-
097, info@viatours.si. 
Splošni pogoji so priloga programa in so na voljo tudi na spletni strani www.viatours.si. 
Za potovanje potrebujete veljavi osebni dokument, osebno izkaznico ali potni list! 
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