Wycieczka do Bośni i Hercegowiny 2019
Zwiedzanie m.in. : Banja Luki, Sarajewa, Wiszegradu, Mostaru, dawnej
siedziby derwiszy- Blagaju, Trebinje
Program
1. DZIEŃ WYJAZDY Z MIEJSCOWOŚCI: Gliwice, Zabrze, Bytom,
Katowice, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz. , Kraków, Kalwaria,
Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, Skoczów, Cieszyn.
Przejazd przez Austrię, Słowenię i Chorwację, przekroczenie granicy
chorwacko-bośniackiej. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2. DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Krótki spacer po BANJA
LUCE, faktycznej stolicy Republiki Serbskiej, podczas którego możemy
zobaczyć m.in.: SOBOR CHRYSTUSA ZBAWICIELA. Wyjazd do
„królewskiego
miasta” JAJCE,
zwiedzanie
m.in.:
BASZTA
NIEDŹWIEDZIA, ruiny ŚWIĄTYNI MITRY (1 €) oraz 23 m WODOSAPAD
(2 €), czas wolny. Przejazd do miejscowości VISOKO – gdzie odkryto w
2005 r. kontrowersyjne „BOŚNIACKIE PIRAMIDY”- panorama.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3. DZIEŃ – Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie stolicy Bośni
i Hercegowiny SARAJEWA, zwiedzanie m.in.: MECZET GAZI HUSREV –
BEJA (2 €), PRZEKORNY DOM, KATEDRA SERCA JEZUSOWEGO oraz
ŁACIŃSKI MOST - miejsce zamachu na arcyksięcia Ferdynanda, czas
wolny. Przejazd do WISZEGRADU, zwiedzanie, m.in.: MOST NA DRINIE
wpisanego na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO, zwiedzanie
ANDRICGRADU (miasta w mieście, wybudowanego przez słynnego
reżysera E. Kusturicę), przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4. DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do TREBINJE,
spacer po Starym Mieście, zwiedzanie m.in.: KATEDRA PEZEMIENIENIA
PAŃSKIEGO, FONTANNA GOIKO SHISHKOVICHA, czas wolny,
następnie zwiedzanie MONASTYRU GRACANICA- kopii jednego z
najważniejszych ośrodków kultowych Serbskiej Cerkwii, wyjazd na
wzgórze Z KLASZTOREM TVARDOŚ - panorama miasta, (możliwość
degustacji miejscowych miodów, wina i rakii) przejazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
5. DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do miejscowości
ZAVALA - zwiedzanie JASKINI VJETRANICA (6 €) oraz XIII w.
MONASTYRU, czas wolny. Po drodze, krótka wizyta na CMENTARZU
BOGOMILSKIM (2 €) w STOLACU, wpisanym na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, następnie zwiedzanie kamiennego miasta
POCITELJ, spacer. Przejazd do miejscowości BLAGAJ - dawnej siedziby
derwiszy, zwiedzanie KLASZTORU (2 €) (dla kobiet obowiązkowe nakrycie
głowy). Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6. DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie MOSTARU,
m.in.: słynny KAMIENNY MOST na rzece Neretwie - zabytek wpisany na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, MECZET KOSKI MEHMEDPASZY (3 €). Spacer dawną dzielnicą kupców i rzemieślników –
KUJUNDZILUK, w której zachowała się typowa zabudowa z czasów
osmańskich, czas wolny.
Wyjazd w kierunku Polski w godzinach popołudniowych, przejazd przez

Słowenię, Austrię, Czechy.
7. DZIEŃ Powrót do kraju na miejsca wyjazdów w godzinach porannych.
Uwagi praktyczne
Informujemy, że na trasie Gliwice – Bielsko oraz Kraków - Bielsko
przejazd może być realizowany innymi środkami transportu. W BielskuBiałej istnieje możliwość przesiadki.
Z uwagi na zwiedzanie meczet ów kobiety powinny zabrać ze sobą
chusty w celu nakrycia głowy.

