
NAZIV EKSKURZIJE: Krožno potovanje po Balkanu 

ORGANIZATOR EKSURZIJE 
(ime in priimek profesorja) 
 

Dr. Terezija Kürbus, prof. geografije 

TEMATSKA PODROČJA, ki 
jih pokriva ekskurzija 
 

Geografija, zgodovina, etnologija, književnost 
 
 
 
 

CILJI EKSKURUZIJE Spoznati zgodovino Balkana, razpad Jugoslavije in posledice le-tega. 
Druga svetovna vojna na tleh Balkana in najbolj humana bitka na reki 
Neretvi. 
Mostar: prizorišče zadnje balkanske vojne in kamniti most. 
Sožitje ali sovražnost različnih verstev na Balkanu. 
Dioklecianova zapuščina in današnji Split. 
Lovćen, Njegoš in boj Črnogorcev skozi zgodovino. 
Pesnitev Gorski vjenac. 
Geografija Jadranske obale, Skadarskega jezera in Boka kotorske ter 
Kotorja pod zaščito UNESCO 
 

DATUM IZVEDBE 0d 17. do 22. junij 2020 
CENA EKSKURZIJE (glede na 
število potnikov) 

45 in več do zapolnitve sedežev 355,00 € 
Od 36 do 44 potnikov 375,00 € 
Od 31 do 35 potnikov 395,00 € 
 
 

CENA VKLJUČUJE Avtobusni prevoz z vsemi pristojbinami, namestitev v hotelih 3*,  5 
polpenzionov, namestitev v večposteljnih sobah (tri- in štiriposteljne), 
turistično in lokalno vodenje, vsi zunanji ogledi po programu, 
zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, organizacija in izvedba 
potovanja, DDV. 
 

DOPLAČILA NA SAMI 
EKSKURZIJI 

Odpovedni riziko 5% od vrednosti aranžmaja, ki se plača ob prvem 
obroku. 
Ogled parka ob izviru reke Bosne, Ogled Turške hiše v Mostarju, 
vstopnina na Lovćen in ogled mavzoleja, Ogled Nacionalnega parka 
Skadarsko jezero in plovba z ladjico. 
 

NAČIN POTOVANJA 
(avtobus, letalo) 

Avtobusni prevoz 

PLAČILNI POGOJI Po elektronski banki na štiri obroke, brez položnic. 
TEHNIČNA IZVEDBA 
EKSKURZIJE (TA) 

METEOR, d.o.o., Cerklje na Gorenjskem 

OPIS PROGRAMA (opis 
ogledov, kaj vključuje cena) 

1.dan: Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah. Sledila bo vožnja z 
avtobusom preko Hrvaške do Sarajeva. Vmesni postanki bodo za 
osvežitev in mejne formalnosti. V Sarajevo bomo prispeli v zgodnjih 
popoldanskih urah. Z avtobusom se bomo med panoramsko vožnjo peljali 
mimo stavbe časopisne hiše Oslobođenje, mimo stavbe bosanskega 
parlamenta, stolpnice Avaza, dvorane Skenderije do Viječnice ob reki 
Miljacki. Ogledovanje mestnih znamenitosti bomo nadaljevali peš. 



Odpravili se bomo do Baščaršije, Latinske ćuprije, Gazi Husrev begove 
džamije, sarajevske katedrale, židovske sinagoge in pravoslavne cerkve in 
tako spoznali edinstveno umeščenost različnih ver, ki sobivajo na 
območju Sarajeva. Med ogledi bo na voljo prosti čas za okrepčilo z 
odličnimi bosanskimi jedmi… Zvečer se bomo namestili v hotelu, 
povečerjali in prenočili. 
2. dan: Po zajtrku bomo nadaljevali našo pot  do izvira reke Bosne pod 
Igmanom. Sprehodili se bomo po parku do izvira nato pa bomo 
nadaljevali pot v smeri poti Jablanici, kjer si bomo ogledali porušen most 
na Neretvi, prizorišče najbolj humane bitke v drugi svetovni vojni. Našo 
pot bomo nadaljevali ob reki Neretvi vse do Mostarja, središča 
Hercegovine. Sprehodili se bomo po mestu in si ogledali mestne 
znamenitosti: novi »Stari most« , Kojundžiluk, Turško hišo… Tudi v 
Mostarju bo na voljo prosti čas za uživanje v odlični gastronomski 
ponudbi številnih čevabdžinic, aščinic, burekdžinic... V poznih 
popoldanskih urah bomo nadaljevali z našim potovanjem preko delte 
reke Neretve in opazovali številne nasade mandarin, vinske trte in 
zelenjave… Zgodaj zvečer se bomo namestili v hotelu v Neumu, 
povečerjali in prenočili. 
3. dan:  Po zajtrku se bomo odpravili na pot proti Črni Gori. Mimo 
Kotorja se bomo peljali po panoramski cesti od koder bomo imeli 
čudovit razgled po Boka Kotorskem zalivu, najlepšem na Jadranskem 
morju. Povzpeli se bomo na Lovčen  in obiskali grobnico največjega 
črnogorskega pesnika ter političnega in cerkvenega vladarja. Njegova 
epska pesnitev »Gorski vjenac« je preveden tudi v slovenščino in 
govori o boju Črnogorcev proti Turkom. Po sestopu bomo pot 
nadaljevali proti Cetinju, starodavni prestolnici te male države. Po 
počitku  bomo pot nadaljevali proti Petrovcu kjer se bomo namestili v 
hotelu, večerjali in prenočili. 
4. dan: Ta dan bomo preživeli v odkrivanju najlepšega zaliva na 
Jadranskem morju, spoznavanju Boka Kotorske. Čaka nas modro 
morje, izlet z ladjico in prijetno druženje. Med ostalim bomo obiskali 
tudi Kotor, kjer bomo ogledali stari del mesta, ki je pod zaščito UNESC-
a. Po tem se bomo povzpeli po panoramski cesti od koder bomo imeli 
čudovit razgled po Boka Kotorskem zalivu, eden najlepših na 
Jadranskem morju. Pozno popoldan se bomo vrnili na večerjo in 
počitek v hotel v Petrovcu na morju. 
5. dan: Po dobrem zajtrku se bomo odpravili na kratek izlet proti 
Virpazarju in bomo uživali na Skadrskem jezeru. To je  največje kraško 
jezero v Evropi. Črnogorska stran jezera je od leta 1983 del nacionalnega 
parka, saj na območju živi okrog 270 vrst ptičev in je zatočišče pelikanov v 
Evropi ter eno zadnjih sredozemskih sladkovodnih močvirij. Jezero pa je 
bogato tudi s številnimi jeguljami in ribami, kot so krap, postrv, amur. Po 
plovbi po jezeru in kopanju  ter možnem kosilu  se bomo popoldan že 
obrnili proti domu. Preko Hrvaške in mimo Dubrovnika se bomo spet 
podali proti Neumu. Sledi večerja in prenočevanje. 
 

6. dan:  Zadnji dan našega potovanja bomo  spoznali drugo največje 
hrvaško mesto in obenem eno izmed najpomembnejših hrvaških 
pristanišč, Split.  Mesto je zraslo okrog Dioklecijanove palače, ki je 
edinstven spomenik antične dobe. Sprehodili se bomo skozi »morska 



vrata«, si ogledali dele zidu, glavni trg, Vestibul, Jupitrov tempelj, 
katedralo Svetega Duje… Na voljo bo nekaj prostega časa za oddih pred 
zadnjim delom potovanja – potjo proti domu. V Ljubljano bomo prispeli v 
poznih večernih urah.   

 

 

 

 


