
Rundreise i Bosnia – Herzegovina
med avslutning i Kroatia 

 
22. september – 3.oktober 2018. 

 
Bli med til disse to vakre landene på Balkan! 

Du vil få innsikt i en innviklet historie, 
gammel og rik kultur, oppleve mangfoldig 

natur og ikke minst – enestående gjestfrihet.

Nærhet til folk, historie og kultur



DAG 1 
LØRDAG 22. SEPTEMBER 
13.15       Oppmøte Værnes 
15.00       Avreise Værnes 
Flybytte Gardermoen 
18.30       Avreise Gardermoen 
21.20       Ankomst Sarajevo 
Innkvartering og middag 

(Middag)

Fra Gamlebyen i Sarajevo.



DAG 2 
SØNDAG 23. SEPTEMBER 

Denne dagen skal vi bli litt kjent med Sarajevo, både med gammel og ny historie. 
Sarajevo er hovedstaden og den største i Bosnia og Herzegovina. Det er  en 
utpreget multikulturell by, og i så henseende ofte sammenlignet med New York 
og Jerusalem. De religiøse bygningene, muslimske, ortodokse, katolske og 
jødiske ligger nesten side om side. Det er en by hvor historiske bygninger fra den 
Ottomanske epoken og tiden under Østerrike-Ungarn glir over i hverandre 
sammen med moderne bygninger. I utkanten av byen er det kjempestore 
bygningskompleks fra tiden under sosialistisk styre. 

Først skal vi gå en tur i gamlebyen med guiden. Vi skal selvfølgelig også gå til det 
stedet hvor skuddet i Sarajevo fant sted den 28. juni 1914 da den østerriksk- 
ungarske hertugen Franz Ferdinand og hans kone Sophie ble drept. 
Etter runden i gamlebyen kjører vi til Tunnelmuseet hvor det i løpet av krigen ble 
gravd ut en nesten 
1 km lang tunell under flyplassen for å få forsyninger inn til befolkningen. Arbeidet 
ble gjort av bosniske frivillige etterjulsvinteren og våren 1993. Tunnelen gjorde det 
mulig å få inn medisiner, mat, våpen og humanitær hjelp til en by som var beleiret 
i 1460 dager. 
Sarajevo var beleiret fra 5. april 1992 til 29.februar 1996. Beleiringen er den 
lengste i moderne krigshistorie. Alle hovedveier var blokkert. Mat og medisiner 
kom ikke inn. Vann og elektrisitet ble kuttet. Det er estimert at 12 000 mennesker 
ble drept og at ca 50 000 ble skadet under beleiringen. 
Gjennomsnittlig var det 329 nedslag fra bombekastere per dag. Flest var det 22. 
juni i 1993 da det var 3277 nedslag. 
I tillegg var det snikskyttere over alt. Ingen steder i byen var det trygt. 
I dag er det aller meste bygd opp igjen, men det er fremdeles mange spor etter 
krigen. 

Etter besøket på tunnelmuseet, har dere litt tid til å slappe av før vi drar ut på 
«gårdsbruket» til Sanela og Enes Mujkanovic.  Her skal vi grille og hygge oss.      
                                                                                                                                  
                                                                       
(Frokost og middag)                                               



DAG 3 
MANDAG 24. SEPTEMBER 
Denne dagen er til egen disposisjon 
Dere bor veldig sentralt midt i gamlebyen så det er lett å orientere seg, og det 
er mye å se på. Er det fint vær så er det hyggelig bare å sette seg ned på en av 
de mange utestedene og se på folkelivet. 
Om kvelden deler vi oss inn i to grupper, for da er vi invitert på middag til to 
bosniske familier som har bodd i Norge. Veldig trivelig! 
                 
(Frokost og middag) 

DAG 4 
TIRSDAG 25. SEPTEMBER 
Denne dagen skal vi til Srebrenica som ligger nær grensen til Serbia. Byen var 
under krigen erklært som «sikker sone», men ble likevel åsted for en av de 
verste krigsforbrytelser etter 2.Verdenskrig.
Vi kommer tilbake til Sarajevo sen ettermiddag, og da er vi ganske slitne etter 
mange inntrykk, så det kan være at flere synes det kan være godt med en tidlig 
 kveld. Vi har derfor ingen felles middag denne kvelden.                                     
                                
(Frokost og lunsj)

DAG 5 
ONSDAG 26. SEPTEMBER 
I 1984 arrangerte Sarajevo De Olympiske leker. Denne formiddagen skal vi kjøre 
og se litt på noen av de stedene hvor de forskjellige grenene ble avholdt. Vi 
avslutter med å kjøre innom Olympiamuseet. 
Det blir litt tid på egen hånd før vi møtes til felles middag. 

(Frokost, lunsj og middag) 

Den norske troppen med Bjørg Eva Jensen som flaggbærer.



DAG 6 
TORSDAG 27. SEPTEMBER 

Etter frokost setter vi kursen mot Mostar, men vi skal gjøre to interessante stopp 
underveis. Først skal vi i Konjic besøke en meget spesiell bunker som Tito bygde 
i tidsrommet 1953 – 1979. Denne bunkeren skulle være et tilfluktsted for opptil 
350 høytstående politikere og andre viktige personer i tilfelle atomkrig. Anlegget 
ble bygd i dypeste hemmelighet. Bunkeren er helt intakt den dag i dag med alt 
tenkelig utstyr. 

Titos bunker i Konjic.

Vi skal også gjøre et stopp i Jablanica og se området hvor det kjente slaget ved 
Neretva fant sted i 1943. Om dette slaget hvor Titos partisanere greide å bryte 
en omringning av overlegne tyske styrker som var støttet av italienere, kroatiske 
fascister og serbiske royalister, er det laget en film, «Slaget ved Neretva», med 
Yul Brynner og Orson Welles i hovedrollene. Selveste Picasso laget plakaten til 
filmen. Ikke ville han ta imot betaling, men ba bare om å få noen flasker med god 
vin fra Mostar. 
I Jablanica spiser vi lunsj før vi fortsetter til Mostar.



Broen over Neretva. Foto: Kurt Evert Odin Stenbakk

Vel fremme i Mostar innkvarterer vi oss på et lite og hyggelig hotell midt i 
gamlebyen. Det blir tid til en liten hvil før vi går og spiser middag på en 
hyggelig restaurant like i nærheten av hotellet. 

(Frokost, lunsj og middag) 



DAG 7 
FREDAG 28. SEPTEMBER 

Etter frokost møter vi den lokale guiden vår som tar oss med på en vandring i 
vandring i gamlebyen. Etter vandring i gamlebyen skal vi ta en formiddagsutflukt 
til Blagaj, en liten halvtimes kjøring fra Mostar hvor vi skal ha lunsj. Her skal vi 
spise fersk ørret på restaurant Vrelo som ligger ved elven Buna. Fra 
restauranten ser vi Tekija, et muslimsk kloster som ble bygd av en tyrkisk sultan 
på slutten av 1500- tallet. Dette stedet er veldig kjent og har mange 
besøkende.Elven Buna er en av elvene med sterkest vannføring i hele Europa. 
Vannføringen er på 43000/sek. Vannet er veldig rent og holder konstant 10 
grader. Restaurantene langs elva bruker det som drikkevann. Etter lunsj kjører vi 
tilbake til Mostar, og dere har ettermiddagen til fri disposisjon. Om kvelden 
møtes i til felles middag.                                                                                         
                                                                                  
(Frokost, lunsj og middag)

Blagaj

Stari Most



DAG 8 
LØRDAG 29. SEPTEMBER 

Etter frokost setter vi kursen mot Kroatia og den lille byen Pisak ved Adriaterhavet 
hvor vi skal slappe av og riktig kose oss! 
På vegen skal vi gjøre et stopp Medjugorje. Denne byen har en veldig spesiell 
historie. Opprinnelig var det en liten landsby. I dag er det en liten by med et titalls 
hoteller. Bakgrunnen for denne store forandringen, er at den 24. juni i 1981 var det 
seks barn fra landsbyen som var ute og lekte oppe i åsene, og plutselig åpenbarte 
Jomfru Maria seg for dem. Dette gjentok seg flere dager, og søndagen etter var det 
tusener av mennesker som kom for å oppleve dette underet. Kontroversielt var det 
den gangen, spesielt da dette var under kommunisttiden da religionsutøvelse var 
vanskelig. Fremdeles er dette stedet kontroversielt i den katolske kirken. Men i alle 
fall så kommer det hvert år om lag 1 million pilgrimer til denne byen i det vestlige 
Herzegovina for å be og for å søke helbredelse. Vi tar en enkel lunsj før vi 
fortsetter videre til Pisak hvor vi regner med at vi er fremme utpå ettermiddagen. Vi 
innkvarterer oss og samles til felles middag.                                                 

(Frokost, lunsj og middag)

DAG 9, 10 OG 11 
SØNDAG - TIRSDAG 
30.september - 02. OKTOBER 

Vakre strender i Pisak.



I Pisak vil dere bo i rom som er fullt utstyrt med sengeklær, kopper og kar. Under 
oppholdet i Pisak har vi bare lagt inn felles middager. Vi har erfaring med at når 
folk kommer hit, synes de at det er fint ikke å være bundet til faste tider når det 
gjelder frokost og lunsj. Det kan være godt å være litt for seg selv og innta disse 
måltidene på terrassen når en selv føler for det. Det er en liten butikk i Pisak hvor 
en får kjøpt det en trenger av både mat og drikke. Dagene i Pisak er for 
avslapping. Det kan være godt å fordøye inntrykkene fra Bosnia i fred og ro. 
Dagene i Pisak er først og fremst til avslapping, men vi skal ta noen småturer i 
området. Det blir en tur til en av nabobyene, Makarska hvor det er gode 
shoppingmuligheter. Makarska er for øvrig et veldig populært feriemål for 
nordmenn. En kveld skal vi spise middag på en gammel fjellgård. Den siste 
dagen kjører vi opp på fjellet hvor det hver tirsdag året rundt, er et lokalt marked 
hvor de selger alt fra kyr til tannbørster! Siste kvelden spiser vi middag i huset til 
Anne Marie Leirfall. Men som sagt – i Pisak skal vi først og fremst slappe av! 

DAG 12 
ONSDAG 03. OKTOBER 
08.30      Avreise til flyplass Split 
11.25      Flyavgang 
14.25      Ankomst Oslo 
15.40      Flyavgang Værnes         
16.35      Ankomst Værnes

Lille Pisak.



Pris kr. 15.900.-     
Tillegg enkeltrom kr. 700.-    Max 14 deltagere 

I prisen er inkludert: 
Flybilletter Trondheim - Sarajevo - Split - Trondheim (Norwegian) 
Transport 
Utflukter 
Inngangsbilletter 
Lokale guider 
Reiseledere 
Alle overnattinger 
5 lunsjer og 8 middager  

BESTILLING  OG BETALING 
Etter mottatt påmelding, vil du få tilsendt reisebekreftelse og 
depositumsfaktura på kr. 2500 samt mer detaljer om reisen. 
Restsum innbetales senest 45 dager før avreise 
Avbestilling/reiseforsikring må hver enkelt sørge for. 

Dersom avbestilling skjer: 
• Mer enn 42 dager før avreise betales et administrasjonsgebyr 
på kr 250.- 
• 42-32 dager før avreise, beholder arrangøren innbetalt 
depositum 
• 14 dager før avreise betales 50 % av reisens pris 
• Mindre enn 14 dager før avreise, belastes hele beløpet

 PÅMELDING OG FORESPØRSLER: 
Anne Marie Leirfall: aml@pisak.no eller - tlf. 913 73 540 

Enes Mujkanović   :   pisak.reiser@pisak.no  - tlf: 66 79 71 49 


