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Nærhet til folk, historie og kultur! 
 

Rundreise i Bosnia – Herzegovina 
med avslutning i Kroatia 

 
10. september – 21. september 2019. 

 
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. 
 
 

2019 



 
Stari Most                                                                                              Foto: Kurt Evert Odin Stenbakk 
                                                                                                                                              
 
1.DAG  
 
Tirsdag 10. september  
                     
 06.00  Oppmøte Værnes   
 07.30  Flyavgang   
 08.25  Ankomst Gardermoen 
 09.25  Flyavgang 
 12.45  Ankomst Dubrovnik  
 
På flyplassen blir vi hentet av bussen som vi skal ha under turen vår. Ikke langt fra flyplassen 
ligger den populære feriebyen Cavtat. Her tar vi lunsj før vi kjører inn i Bosnia. I den lille byen 
Trebinje tar vi en kaffepause før vi kjører videre til Stolac, en by som fremdeles har mange 
merker etter krigen. Her tar vi en kort avstikker til Radimlja og ser på de berømte gravstenene fra 
middelalderen (stecak).  
Deretter setter vi kursen mot Mostar hvor vi skal bo midt i gamlebyen, bare noen steinkast fra 
den  kjente broen, Stari Most. Etter innkvartering blir det litt tid til å slappe av før vi møtes til 
felles middag på en hyggelig restaurant like i nærheten av hotellet.                                       (L M) 
 
                                                                     



     
Blagaj                                                Foto: Kurt Evert Odin Stenbakk 

 
2. DAG 
Onsdag 11. september  

Etter frokost møter vi den lokale guiden vår som vil ta oss med på en vandring i gamlebyen. 
Mesteparten av Mostar 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 – 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 fremdeles er det mange spor etter krigen. Ikke bare på bygninger, 
men også i menneskenes sin. 

Etter guidingen tar vi en formiddagsutflukt til Blagaj, ca en halvtimes kjøring fra Mostar. Her får 
vi servert nyfisket ørret fra elven Buna. Restauranten hvor vi skal spise, ligger helt ved 
elvebredden. Herfra ser vi Tekija, et muslimsk kloster som ble bygd på slutten av 1500- tallet. 
Dette stedet er et av de mest kjente og mest besøkte stedene i Bosnia. Elven Buna er en av elvene 
med sterkest strøm i hele Europa. Vannet er veldig rent og holder konstant 10 grader. 
Restaurantene langs elva bruker det som drikkevann. Tilbake i Mostar blir det tid på egen hånd før 
vi møtes til felles middag.                                                                                             (F L M)                                                                                                 

 



 
Det Juridiske fakultetet ved elven Miljacka                   Foto: Kurt Evert Odin Stenbakk 

3. DAG  
Torsdag 12. september 
 

Etter frokost setter vi kursen mot Sarajevo. På vegen 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. 

Vel fremme i Sarajevo, hvor vi skal bo midt i gamlebyen, innkvarterer vi oss, tar en liten 
spasertur og spiser en enkel lunsj. Om kvelden møtes vi til felles middag.                     (F L M)                                                                                                                              
 
 
 



Rådhuset/Nasjonalbiblioteket                    Foto: Kurt Evert Odin Stenbakk 
 
 
4. DAG  
 
Fredag 13. september  

Etter frokost skal vi ta en  guidet tur i gamlebyen. Vi skal selvfølgelig se stedet hvor «Skuddet i 
Sarajevo» fant sted. Skuddet ga gjenlyd over hele verden. Snikmorderen Gavrilo Princips skudd i 
sentrum av Sarajevo den 28. juni 1914 tok livet av erkehertug Franz Ferdinand av Østerrike og 
hans ektefelle, Sophie. Mordene utløste en kjede av hendelser som førte til første verdenskrig. 70 
år senere brøt en ny krig ut - borgerkrigen i Jugoslavia tidlig på 1990-tallet. Sarajevo ble revet i 
stykker og utsatt for en forferdelig beleiring som varte i 1425 dager – den lengste beleiringen av 
en hovedstad i moderne tid. Vi skal også besøke Tunel spasa - Håpets tunnel. Tunnelen ble bygd 
i løpet av en tremånedersperiode under beleiringen i 1993, og den gjorde det mulig å få inn 
forsyninger til den beleirede byen. Den ble også en rømningsvei for tusener av flyktninger.  

Det er ikke rart om byen forbindes 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 som ellers i landet står de overfor mange politiske og 
økonomiske utfordringer.  

Ettermiddagen er til egen disposisjon. Om kvelden møtes vi til felles middag.                     (F M) 

 
 



 
 
 
5.DAG  
 
Lørdag 14. september  
 
Denne dagen skal vi til Srebrenica som ligger nær grensen til Serbia. Byen var under krigen 
erklært som «sikker sone», men ble likevel i juli 1995 åsted for en av de verste krigsforbrytelser 
etter 2.Verdenskrig. FN hadde tidligere erklært Srebrenica for en «sikker sone» som skulle 
beskyttes av soldater fra FN, men massedrapene ble ikke forhindret. 
Vi er tilbake i Sarajevo sent på ettermiddagen, og kvelden er til egen disposisjon.                (F L)                                                                                                                                        
               

 
 6. DAG 
 
 Søndag 15. september  
 
Formiddagen er til egen disposisjon. Du kan for eksempel 
ta den nyåpnede taubanen som tar deg opp i nærheten av 
toppen av Mt. Trebević. Her vil du få panoramautsikt over 
byen. 
Om ikke taubane frister, så er det søndagsåpne butikker, 
interessante museer og ikke minst koselige utendørs kafeer 
hvor en kan slå seg ned og se på folkelivet!  
 Om ettermiddagen kjører vi til «gårdsbruket» til Sanela 
og Enes Mujkanovic som ligger et liten kjøretur utenfor 
byen. Her skal vi grille og hygge oss.                        (F M)                                                                    
 

"Gårdsbruket" til Sanela og 
Enes Mujkanovic. 

     Foto: Kurt Evert Odin Stenbakk 



          

 
Pyramidene i Visoko 
 
7. DAG 
 
Mandag 16. september  
 
Etter frokost kjører vi til Visoko. Denne byen har etter 2005 fått stor internasjonal 
oppmerksomhet etter et kontroversielt utsagn om at at Visokoåsene er  menneskeskapte 
pyramider.  
Ideen om dette ble publisert av den bosnisk/amerikanske forfatteren Semir Osmanagic. I 2005 
gikk han offentlig ut og hevdet at åsen var en nedgrodd og glemt forhistorisk pyramide. Han 
mener oppdagelsen er den viktigste arkeologiske i Europa på mer enn hundre år. 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. Men like fullt 
strømmer det mennesker hit, mange på grunn av at det hevdes at det er magiske krefter i området 
som gir kraft, helbredelse og energi.   I Visoko spiser vi lunsj før vi kjører tilbake til Sarajevo 
hvor dere vil ha kvelden til egen disposisjon.                                                                    (F L)                                                              
 
 
 

 
Brela 



 
8. DAG 
 
Tirsdag 17. september. 
 
Etter frokost går ferden tilbake til Kroatia og det lille stedet Pisak ved Adriaterhavet.  Vi tar 
vegen gjennom Blidinje – en naturpark i hjertet av de Dinariske Alper og passerer grensen til 
Kroatia ved Posusje. Undervegs blir det lunsj. Vel fremme i Pisak innkvarterer vi oss i rom med 
terrasse og havutsikt.  
 
Før vi samles til felles middag, møtes vi i huset til Anne Marie Leirfall for noe å drikke og en 
liten orientering om de dagene vi skal være her.  Pisak er et stille og rolig sted med rundt 150 
faste innbyggere. Avstand til Split er 4 mil og til Dubrovnik 13 mil. Hvis du er her utenom 
turistsesongen, er det slik det står i turistbrosjyrene ”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, 
nattklubber og souvenirbutikker!  
 
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 tre 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 .Likeledes har vi 
erfart at gjestene våre setter pris på at de en kveld eller to selv kan bestemme tidspunkt for 
middag og meny. Det er en liten butikk i Pisak hvor en får kjøpt det en trenger av både mat og 
drikke.                                                                                                                            (F L M) 
 
 



 

Utsikt fra Pisak mot Brač og Var i bakgrunnen 

 

9. DAG  

Onsdag 18. september  

Avslapping i Pisak.                                                                                                                     

 



 
10. DAG 
 
Torsdag 19. september  
 
Avslapping i Pisak. 
Om kvelden drar vi til en gammel bondegård, Tadici og spiser god og tradisjonsrik mat.        (M) 
 
 
11. DAG 
 
Fredag 20. september  
 
Hvis det er noen som ønsker det, kan vi være behjelpelig med transport til den populære og 
trivelige feriebyen Makarska. Her er det shoppingmuligheter. 
 
Om kvelden samles vi til middag hos Anne Marie Leirfall.                                                       (M) 
 
 
12. DAG 
Lørdag 21. september  
 
Denne dagen finner det årlige loppemarkedet i Pisak sted!  
 
kl. 19.00 Avreise Pisak      
kl. 22.30 Flyavgang        
kl. 01.45 Ankomst Værnes 
 
 
 
 
 
 



 
Pisak i Kroatia 

Pris kr. 15900.-       Tillegg enkeltrom kr. 900.-         Max 14 deltagere 

I prisen er inkludert:  
Flybilletter Værnes-Dubrovnik. Split-Værnes. (Norwegian), transport under hele  reisen (unntatt 
utflukt Makarska), inngangsbilletter, lokale guider, norsktalende reiseledere, alle overnattinger, 
innlagte kaffepauser, 6 lunsjer og 8 middager (3 med drikke). Måltider som er inkludert er 
avmerket under hver dag i programmet:(F- frokost, L-lunsj, M- Middag).   
Avbestilling/reiseforsikring må hver enkelt sørge for. 
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. 
Avbestillingsvilkår:  
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  
 
Reiseledere: Anne Marie Leirfall og Enes Mujkanović 
Påmelding:   aml@pisak.no eller tlf. 913 73 540 
 
Påmeldingsfrist: 15.desember 2018. 
 
                                    Pisak Reiser         Hoffsjef Løvenskiolds vei 29 B         0382 Oslo 
                                    web: www.pisak.no               e-mail:  aml@pisak.no 
                                    Konto nr.: 4465.21.33271    Org.nr.: 988742139  


