19. - 23. MAI 2020

SARAJEVO
BLI MED TIL DEN MULTIKULTURELLE
HOVEDSTADEN I BOSNIA-HERZEGOVINA
TIRSDAG 19. MAI
14.20 Avreise fra Gardermoen
17.10 Ankomst Sarajevo
Buss/taxi henter på flyplassen.
Vi skal bo på et lite og hyggelig hotell midt i
gamlebyen, Baščaršija.
Midddag spiser vi på en tradisjonsrik restaurant, Inat
Kuća, i gåavstand fra hotellet.
Middag med drikke inkludert

Restaurant Inat Kuća.

ONSDAG 20. MAI
Sarajevo er en multikulturell by - 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. I
utkanten

av

byen

er

det

kjempestore

bygningskompleks fra tiden under sosialistisk styre.Det
er lett å forbinde Sarajevo med krig og ødeleggelser,
men Sarajevo handler om så mye mer. Den svært vakre
hovedstaden ligger omkranset av grønne åser og deles i
to av elven Miljacka.Sarajevo er i dag en vital by - en
smeltedigel av folkeslag, kulturer og religioner med
innbyggere som ønsker å leve i fred og harmoni. Men

Moske, ortodoks og katolsk kirke på samme sted.

som ellers i landet står de overfor mange politiske og
økonomiske utfordringer.
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TORSDAG 21. MAI

Dagstur til Mostar.
I Mostar møter vi vår lokale norsktalende guide som vil ta oss med på en vandring i gamlebyen. Mesteparten av
Mostar ble ødelagt under krigen på 90-tallet. 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 – 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 hele gamlebyen restaurert, inkludert gamlebroen som ble gjenåpnet med stor feiring i 2004.
Resultatet er imponerende.Det er i dag vanskelig å forestille seg at bare for tyve år siden var Mostar en ruinhaug.
Men det er fremdeles mange spor etter krigen.I juli 2005 kom gamlebyen i Mostar på UNESCOs Verdensarvliste.
Til Norge kom det ca. 15.000 flyktninger fra Bosnia. Av disse kom ca. 7000 fra Mostar. På tilbaketuren til Sarajevo
stopper vi i Jablanica. Her skal vi besøke et lite museum som ble bygd for å minnes det kjente «Slaget ved Neretva»
Dette er et av de mest kjente stedene i Bosnia fra 1.verdenskrig. I elven ligger kopi av broen som i 1943 ble sprengt av
Titos partisanere for å hindre tyskerne i å passere. 4000 sårede partisanere ble reddet gjennom denne
operasjonen.Filmen”The Battle of Neretva” med Yul Brynner i hovedrollen er om dette slaget. Filmen fikk mange
internasjonale priser. Pablo Picasso laget plakat til filmen uten å ta betalt. Han ville bare ha en flaske god vin fra
området rundt Mostar. Det skal også dere få! Ikke langt fra Jablanica ligger byen Konjic. Her tar vi en liten stopp for å
besøke en gammel familiebedrift som driver med tradisjonsrikt bosnisk treskjærerarbeid. Denne dagen vil dere
også få fine naturopplevelser når vi kjører gjennom den vakre Neretvadalen.

Frokost og lunsj inkludert

Foto: Kurt Evert Odin Stenbakk

Stari Most. Foto: Ingvild Eide Leirfall
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ONSDAG 20. MAI

Etter frokost er det først en guidet tur i gamlebyen. Vi
skal selvfølgelig bl.a. gå til det stedet hvor skuddet i
Sarajevo som utløste 1. verdenskrig, 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 på 90-tallet ble gravd ut en nesten1 km lang
tunell under flyplassen. Dette ble gjort for å få
forsyninger inn til befolkningen. Tunnelen gjorde det
mulig å få inn medisiner, mat, våpen og humanitær
hjelp til en by som var beleiret i 1460 dager - fra 5. april

Foto: Kurt Evert Odin Stenbakk

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.Ettermiddagen er til

Fra dette huset begynte de å grave ut tunnelen.

egen disposisjon.Om kvelden møtes vi til felles middag
på en restaurant, Park Princeva, oppe i høyden hvor vi
har en fantastisk utsikt over Sarajevo
Middag med drikke inkludert

En fantastisk utsikt over Sarajevo, fra restaurant Park Princeva.

Baščaršija
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FREDAG 22. MAI

Formiddagen

er

ettermiddagen

til
blir

egen
det

disposisjon.Ut
grilling

(lam)

på
på

«gårdsbruket»til Sanela og Enes Mujkanovic like
utenfor byen. Her skal vi riktig hygge oss med god
mat og drikke.

Frokost og grilling med drikke inkludert

På "gårdsbruket" til Enes og Sanela.
Foto: Kurt Evert Odin Stenbakk

LØRDAG 23. MAI

Formiddagen til fri disposisjon
11.00 Avreise til flyplass
13.00 Flyavgang
Frokost inkludert

Innholdsrike gågater i gamlebyen Bašcaršija.
Foto: Kurt Evert Odin Stenbakk

PRIS OG BESTILLING

Pris kr. 8.900.Tillegg enkeltrom kr 700.-

Avbestilling/reiseforsikring må hver enkelt sørge for.
Dersom avbestilling skjer:
Mer enn 42 dager før avreise betales et

Prisen inkluderer: Flybilletter, transport til og fra

administrasjonsgebyr på kr 250.-

flyplass Sarajevo, overnattinger, 4 frokoster, 1 lunsj, 3

42-32 dager før avreise, beholder arrangøren

middager (med vin, øl eller mineralvann), dagstur til

innbetalt depositum

Mostar, inngangsbilletter og lokale guider.

14 dager før avreise betales 50 % av reisens pris•
Mindre enn 14 dager før avreise, belastes hele

Bestilling: 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.

beløpet
PÅMELDING

Reiseledere: Anne Marie Leirfall og Enes Mujkanović
Påmelding: aml@pisak.no eller tlf. 913 73 54
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