
Dag 1       Tirsdag 5. september 

06.00 Oppmøte Gardermoen. Vi reiser med Norwegian. 

08.00 Flyavgang 

10.50 Ankomst Split. På flyplassen venter  Enes Mujkanovic med bussen vi 
skal bruke under turen. Etter godt og vel en times kjøring stopper vi i 
Brela https://www.kroatiaperler.no/BaskaVoda.php og spiser lunsj på 
restaurant «Sampion». Her vil dere få en fantastisk utsikt over 
Adriaterhavet. Men vi skal forlate Kroatia og sette kursen mot  Bosnia 
og Mostar.Mostar. Vi kjører langs kysten til Ploce og tar innover i landet. 
Turen går opp den vakre Neretvadalen https://no.wikipedia.org/wiki/
Neretva hvor vi følger elven Neretva. Her er det veldig fruktbart, og i 
sesongen er det langs vegen tett i tett med små boder hvor de selger all 
slags frukt og grønnsaker. 

På veg til Mostar skal vi stoppe i den spesielle byen Medjugorje https://
no.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91ugorje 

Frem til 1981 var Medjugorje en liten landsby i all hovedsak bebodd av 
kroater. I dag er det en by med nærmere 5000 innbyggere og et 
hopetall av overnattingssteder. Hvert år kommer det hundretusener av 
pilegrimer hit fra hele verden. Siden 1981 har 32 millioner kommet til 
denne lille byen oppe i fjellene. Hva skjedde? Jo, den 24. juni 1981 var 
det seks barn som var ute og gjetet sauer. Plutselig så de en ung 
kvinne som lignet Jomfru Maria som holdt et lite spedbarn på armen. 
Hun gjorde tegn med hånden slik at de skulle komme nærmere, men 
alle var redde og ingen våget å nærme seg. Dagen etter bestemte de 
seg likevel for å gå tilbake. Hvis det virkelig var Jomfru Maria fikk de 
kanskje se henne igjen. Denne dagen regnes som den første virkelige 
dagen for åpenbaringene, for denne dagen snakket hun med dem.  De 
tre neste dagene samlet massevis av mennesker seg på en høyde bak 
Medjugorge. En kveld lyste ordet "MIR" over himmelen i store, lysende 
bokstaver. MIR betyr fred. På en høyde rundt byen var det tidligere reist 
et kors, og rundt dette korset så de nå underlige lysskjær. 

Åbenbaringene gjentok seg regelmessig klokken ti over halv på syv om 
kvelden denne sommeren og en time før om vinteren. Frem til 1985 
hadde barna mer enn 2000 visjoner, 
Den romersk-katolske biskopen i lokalsamfunnet satte spørsmålstegn 
ved hele saken. Like før disse synene hadde kommet, hadde han 
nemlig prøvd å kvitte seg med en rekke fransiskanermunker som hadde 
virket i området. Disse hadde – etter biskopens oppfatning – dårlig 
innflytelse på befolkningen. Dessverre for biskopen fikk disse sterkere 
støtte etter barnas syner, og ble derfor vanskeligere å bli kvitt. 

https://www.kroatiaperler.no/BaskaVoda.php
https://no.wikipedia.org/wiki/Neretva
https://no.wikipedia.org/wiki/Me%25C4%2591ugorje


Fenomenet er ikke offisielt anerkjent av den katolske kirken. Det er 
opprettet en kommisjon som skal legge frem en innstilling for paven om 
hvordan kirken skal stille seg. 
Etter besøket i Medjugorje kjører vi direkte til Mostar https://
no.wikipedia.org/wiki/Mostar hvor vi innkvarterer oss på Motel Deny. 
Motellet ligger sentralt i gamlebyen – nesten bare et steinkast fra den 
gamle, kjente broen Stari Most. https://no.wikipedia.org/wiki/Stari_Most 
 Det blir litt tid til å slappe av før vi møtes til felles middag kl. 20.00 
 Avstand Brela - Mostar 16 mil 

Denne dagen er lunsj med drikke og middag inkludert 

Dag 2                    Onsdag 6. september 

07.30 – 08.30 Frokost 

09.00  Guiden vår kommer for å ta oss med på en vandring i 
gamlebyen.   

Vi er så heldige å få en norsktalende guide. Enten blir det en ung 
mann ved navn Goran, eller en ung dame, Jasmina. Goran 
flyktet under krigen på 90 tallet med sine foreldre til Norge og 
kom til Trøndelag. Jasmina kom også sammen med sin familie til 
Norge og vokste opp på Hadeland. Begge familiene vendte 
tilbake til hjembyen etter krigen.  

Mostar har en grusom nyere historie med massehenrettelser, 
systematiske voldtekter og etnisk rensing. Mesteparten av byen 
ble ødelagt under krigen. TV bildene av den ødelagte broen, 
Stari Most gikk i 1993 verden rundt. Broen var for folket her, ikke 
bare en bro. Den hadde en symbolsk betydning – den var et 
bindeledd mellom forskjellige kulturer, mellom øst og vest. Men 
da krigen var slutt, var innbyggerne innstilt på å få sin stolte 
historie tilbake. Med støtte fra det internasjonale samfunnet ble  
gamlebyen gjenreist. Broen ble bygd opp igjen, og den ble åpnet 
med stor feiring i 2004. Til åpningen kom det statsledere fra hele 
verden. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Mostar
https://no.wikipedia.org/wiki/Stari_Most


I dag kommer det veldig mange turister til byen. De aller fleste 
som kommer er dagsturister som ferierer ved Adriaterhavet i 
Kroatia, eller cruiseskipturister som ankommer Dubrovnik.  

I juli 2005 kom gamlebyen i Mostar på UNESCOs 
Verdensarvliste.  

Det er i dag vanskelig å forestille seg at bare for godt og vel tyve 
år siden var Mostar en eneste ruinhaug. Men det er fremdeles 
mange spor etter krigen. Ikke bare på bygninger, men også i 
befolkningens sinn.  

Til Norge kom det ca 15000 flyktninger fra Bosnia. Av disse kom 
ca 7000 fra Mostar. https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-
publikasjoner/bosniere-integreringsvinnerne 

12.00                      Etter vandring i gamlebyen skal vi ta en formiddagsutflukt til 
vakre Blagaj, en liten halvtimes kjøring fra Mostar hvor vi skal ha 
lunsj. https://en.wikipedia.org/wiki/Blagaj 
Her spiser vi 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. Mange skoleklasser 
kommer hit i forbindelse med skoleavslutning. 
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 frem til vi møtes til felles middag på en hyggelig  
restaurant i gamlebyen. 

Denne dagen er frokost, lunsj og middag inkludert 

Dag 3  Torsdag 7. september 

07.30 – 08.30 Frokost 

09.00    Avreise til Sarajevo  

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/bosniere-integreringsvinnerne
https://en.wikipedia.org/wiki/Blagaj


På vegen til Sarajevo stopper vi i Jablanica og ser 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 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.(Legg inn link) 

Ca. 14.00 Etter innkvartering i Sarajevo, har vi felles lunsj like ved hotellet 
som ligger midt i gamlebyen. Her skal vi spise cevapcici som 
nærmest blir kalt Bosnias nasjonalrett. Det er en grillrettt av 
oppmalt kjøtt formet som små pølser krydret med spisskummen, 
salt og pepper. Vanligvis drikker en surmelk til denne retten. 

 Etter lunsj får dere litt tid til egen disposisjon.  
      19.30  Felles middag 
 Denne dagen er frokost, lunsj og middag inkludert 
   Avstand Mostar - Sarajevo 12 mil 
  
Dag 4  Fredag 8. september 
07.30 – 08.30 Frokost 

09.00    Guidet tur 

Denne dagen skal vi bli bedre kjent med Sarajevo, både med 
gammel og ny historie http://www.vg.no/forbruker/reise/reise/
sarajevo-byen-som-nektet-aa-doe/a/10110140/ 

Sarajevo er hovedstaden og den største byen i Bosnia og 
Herzegovina (ca 400 000 innb). 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 vår. 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. https://snl.no/
Skuddene_i_Sarajevo 
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 

http://www.vg.no/forbruker/reise/reise/sarajevo-byen-som-nektet-aa-doe/a/10110140/
https://snl.no/Skuddene_i_Sarajevo


inn medisiner, mat, våpen og humanitær hjelp til en by som var 
beleiret i 1460 dager - 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 ettermiddagen til egen 
disposisjon. 

Vi samles igjen klokka 19.00 og drar hjem til Sanela og Enes 
Mujkanovic for å hygge oss før vi går og spiser middag.  

Denne dagen er frokost og middag inkludert i prisen. 

Dag 5  Lørdag 9. september 

07.30 – 08.30         Frokost   

09.00 Bussen henter oss for å kjøre til Srebrenica https://
no.wikipedia.org/wiki/Srebrenica 

  Dette blir en dag med sterke inntrykk. 
I juli 1995 erobret serberne byen – et av FNs «sikre områder» – 
og bedrev massive overgrep mot den muslimske befolkningen. 
Anslagsvis 8000 muslimske gutter og menn ble massakrert. 
Srebrenica var beskyttet av nederlandske FN soldater, men de 
370 nederlandske soldatene forholdt seg passive da general 
Ratko Mladic rykket inn i området.  

Bak massakren sto bosnisk-serbiske militærstyrker, inkludert den 
serbiske spesialstyrken «Skorpionene» under kommando av 
general Mladić. I mai 2011 ble han pågrepet etter 16 år på 
rømmen. 

Srebrenicamassakren regnes for å være den verste forbrytelsen i 
Europa siden nazitiden, og det skapte skarpe reaksjoner fra 
Vesten. FN gav NATO fullmakt til å angripe, og serbiske militære 

https://no.wikipedia.org/wiki/Srebrenica


mål i Øst-Bosnia ble flybombet i flere uker. Jugoslavia – 
tribunalet i Haag har konkludert med at massakren var et 
folkemord. 

For fire år siden møttes 25 mødre og enker fra Aserbajdsjan og 
Armenia i Bosnia for å dele sorgerfaringer etter store personlige 
traumer. For første gang etter at krigshandlingene mellom 
Aserbajdsjan og Armenia tok slutt i 1994 fikk disse kvinnene 
anledning til å møtes.  Hensikten med besøket i henholdsvis 
Sarajevo, Srebrenica og Mostar var å møte representanter fra 
blant andre den bosniske organisasjonen Mødrene fra 
Srebrenica, høre om deres erfaring med traumebearbeiding, 
hvordan man kan møtes på tvers av etniske skillelinjer og hvilke 
resultater de har oppnådd med arbeidet sitt. 

Avstanden fra Sarajevo til Srebrenica er 10 mil. Vel tilbake i 
Sarajevo er vi nok slitne både i kropp og sjel så kvelden er til 
egen disposisjon.  

Denne dagen er frokost og lunsj inkludert i prisen 
  

Dag 6  Søndag 10. september 

Frokost serveres fra klokka 08.00, og klokka 09.00 starter vi med 
kurs for Travnik.  

På veg til Travnik passerer vi byen Visoko. Denne byen 
har etter 2005 fått stor internasjonal oppmerksomhet etter 
et kontroversielt utsagn om at at Visokoåsen er en 
menneskeskapt pyramide.  
Den 213 meter høye åsen var en gang sentrum for den 
middelalderske bosniske hovedstaden Visoki.  Åsen har 
en symmetrisk likhet med en pyramide sett fra visse 
vinkler. 
Ideen om at dette er en pyramide ble publisert av den 
bosniske forfatteren Semir Osmanagic. Det er satt i gang 
utgravinger som involverer en internasjonal gruppe med 
arkeologer fra Australia, Østerrike, Bosnia, Skottland og 
Slovenia. 
Teorien og utgravingene er MEGET omstridt. https://
no.wikipedia.org/wiki/Bosniske_pyramider 
Overnatting blir i Vitez (17 km fra Travnik) hvor det etter 
lunsj blir anledning til å bruke basseng, bestille massasje, 
shoppe, eller bare slappe av. 
Om kvelden får dere oppleve riktig bosnisk gjestfrihet. Da 
er vi invitert på middag til foreldrene til Sanela Mujkanovic, 
Zena og Irfan Samardzic som bor i Travnik. På veg til 

https://no.wikipedia.org/wiki/Bosniske_pyramider


middagen gjør vi et lite stopp i byen. I sin storhetstid under 
det Ottomanske riket, var Travnik den viktigste byen i 
Bosnia. I elva Lasva som renner gjennom byen er det 
funnet mye gull. 
En av attraksjonene er Suleiman-moskeen, den 
mangefargede moske, bygd i 1750 årene.  

Nobelprisvinneren i litteratur, Ivo Andrić (1892 - 1975) ble 
født i Travnik. Han fikk prisen i 1961 og er mest kjent for 
boka  ”Broen over Drina”.. https://snl.no/Ivo_Andri
%C4%87 
Byen ble herjet av en stor brann i 1903, og store deler av 
byen ble lagt i aske. Men mange av de gamle bygningene 
står fortsatt. Travnik var også sterkt utsatt under krigen på 
90 – tallet. 

Avstand Sarajevo - Travnik  9 mil.  

Denne dagen er frokost, lunsj og middag med drikke 
inkludert i prisen. 

Dag 7  Mandag 11. september 
07.30 – 08.30   Frokost 

Etter frokost setter vi kursen mot Kroatia og den lille byen Pisak 
ved Adriaterhavet. Vi tar følgende rute:Travnik – Bugojno – 
Kupres – Tomislavgrad – Cista Privo – Pisak. (Strekningen er på 
ca 20 mil)  

Pisak er et stille og rolig sted med rundt 200 faste innbyggere. 
Avstand til Split er 36 km og til Dubrovnik 130 km. Hvis du er her 
utenom turistsesongen, er det slik det står i turistbrosjyrer ”som 
om tiden har stått stille”. I turistsesongen som er fra ca midten av 
juni til midten av september, er det derimot masse folk uten at det 
er overfylt. De aller fleste som har hus i Pisak driver med utleie. 
Størstedelen av husene er eid av kroater og bosniere, men det er 
også franskmenn, russere, tyskere, østerrikere, noen få svensker 
og to nordmenn som har hus her.  

Helt opp til sekstiårene var Pisak et viktig sted for tunfiske. 
Elektrisitet fikk de i begynnelsen på sekstitallet – bilveg likeså.  

I dag har Pisak to restauranter, to barer, en matbutikk, en 
grønnsakshandler og et bakeri. Ingen diskotek og nattklubber!   

https://snl.no/Ivo_Andri%25C4%2587


Magasinet Dine Penger skrev for noen år siden: 
”Adriaterhavskysten er blitt en turistmagnet, men det finnes 
fortsatt noen helt spesielle perler slik som den lille byen 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 
middag. 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.  Hvis vi ikke har for mange stopp undervegs, vil vi komme 
fram i god tid slik at det kan bli mulighet til å ta et bad i 
Adriaterhavet på ettermiddagen. 

Dagene i Pisak er for avslapping. Det kan være godt å fordøye 
inntrykkene fra Bosnia i fred og ro. 

Hvis du vil lytte til Pisaksangen og se bilder fra Pisak i gamle 
dager, kan du se det her.  

19.30 samles vi til middag. 

Denne dagen er frokost og middag inkludert i prisen. 

Dag 8  Tirsdag 12. september 
Denne dagen er til egen disposisjon. Er været fint, er det helt 
nydelig å bade her. Vannet er krystallklart. Det er også fint å ta 
seg en spasertur. Eller kanskje du bare vil sitte på terrassen og 
se ut over Adriaterhavet?   

Klokka 18.00 kjører vi opp i fjellet for å spise middag på 
fjellgårdenTadici. Her skal vi nyte stillheten og solnedgangen 
mens vi koser oss med lokal mat og vin. 

Denne dagen er middag med drikke inkludert i prisen 

Dag 9  Onsdag 13. september  
Dagen er til egen disposisjon. 

Er det interesse for det, kan vi arrangere en formiddagstur til 
nabobyene Omis, Makarska eller Baska Voda. 

Om kvelden samles vi til avskjedsmiddag hos Anne Marie Leirfall 



Denne dagen er middag med drikke inkludert i prisen. 

Dag 10  Torsdag 14. september 
08.00   Avreise fra Pisak  

11.35   Flyavgang 

14.25   Ankomst Gardermoen 


