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Vardov potovalni klub          Odhoda: 8. & 11. april  2023 
 
Program potovanja Sarajevo in rafting na Tari: 
 

1. Dan.  Odhod avtobusa iz Celja v zelo zgodnjih urah. Vožnja mimo Zagreba, Slavonskega 

Broda, Doboja in Zenice do Sarajeva. Po prihodu v mesto na bregovih reke Miljacke krajši 

avtobusni orientacijski ogled mesta, kjer se stikata arhitekturi vzhoda in zahoda. Sarajevo je 

ohranilo številna obeležja in zgradbe tako iz rimskega obdobja, srednjega veka kot tudi 

osmanskega obdobja (številni hamami, kervansaraji, sahat kula…). Ne manjka pa tudi avstro-

ogrskega pridiha (pošta, mestni muzej, narodna knjižnica). Postali bomo in si peš ogledali 

staro mestno središče z Baščaršijo, Principovim mostom, Vječnico, Gazi Husrevbegovo 

džamijo, staro pravoslavno cerkev… Večerja v čevapčičarnici, nato prevoz do hotela in 

namestitev.  

2. Dan. Po zajtrku obisk podzemnega tunela, Tunela upanja pod sarajevskim letališčem, ki je bil 

med vojno edini izhod iz obkoljenega mesta. Vožnja mimo Foče do rafting centra. Namestitev 

v bungalovih in otvoritev adrenalina s spustom po lokalnem ziplinu. Večerja dobrodošlice. 

Nočitev v rafting centru. 

3. Dan. Zajtrk. Dopoldan bomo otvorili z nepozabno rafting izkušnjo. Po hitrem usposabljanju v 

tehnikah veslanja in poslušanju navodil za vožnjo s čolni se bomo opremljeni in zavarovani 

odpeljali do izhodiščne rafting točke. Spust z rafti bo trajal nekaj ur in bo vključeval dobrih 25 

km plovbe. Vozili se bomo skozi najbolj atraktivne predele kanjona reke Tare, pogled pa nam 

bodo privabljali vselej novi slapovi, divji izviri in raznolika pokrajina, kjer bomo tudi postali za 

fotografiranje, kopanje in počitek. Nazaj v naš kamp, kjer nas čaka še pozno kosilo in pričetek 

povratka proti domu, kamor bomo prispeli na prelomu noči. 

 

Cena članov VPK za namestitev v dvoposteljni sobi: 333 € po osebi pri 30 udeležencih  
 

Storitve vključene: Prevoz z  turističnim avtobusom na omenjeni trasi, vse cestnine, parkirnine in 

pristojbine, stroške dveh voznikov,  1 x nočitev z zajtrkom v  hotelu 3* (centralno lociran hotel) Sarajevo, 1 x 

nočitev v rafting centru v bungalovih lux (dvoposteljni bungalovi z kopalnico), 1 x večerja Sarajevo, 1 x zajtrk, 

večerja in kosilo v Rafting centru, vstopnino v Tunel upanja, takse v parkih varovane narave, rafting, zipline,  

vodjo poti, organizacija in posredovanje. 
 

Cena izleta je izračunana pri minimalni udeležbi 30 potnikov. V primeru manjše skupine 20-29 oseb je cena višja za 65€ po 

osebi. 20 potnikov je tudi najmanjše število za izvedbo potovanja.   
 

Doplačila po želji: 

Enoposteljna soba + 55€ 

Riziko odpovedi (samo ob prijavi) + 20€ 

* splošni pogoji so priloga programom potovanja. Več na: www.vard.si 


