07. - 17. SEPTEMBER 2020

SERBIA,
BOSNIA – HERZEGOVINA
OG KROATIA
TIRSDAG 07. SEPTEMBER
10.15 Oppmøte Værnes
12.00 Flyavgang
12.55 Ankomst Gardermoen
15.20 Flyavgang
18.05 Ankomst Beograd
Flyplassen ligger 12 km fra Beograd sentrum, så det er
ikke lange kjøreturen før vi er på hotellet. Beograds
flyplass blir av lokalbefolkningen kalt Surcin etter
området hvor den ligger, men i 2006 fikk den navnet
Nikola Tesla Airport – oppkalt etter fysikeren,
oppfinneren og ingeniøren Nikola Tesla (1856 – 1943) ofte omtalt som tidenes oppfinner.
Tesla var født i Smiljan i dagens Kroatia, den gang
tilhørende keiserdømmet Østerrike. Foreldrene var
serbiske. Tesla emigrerte til Amerika og ble amerikansk

Skadarlija
Her spiser vi første kvelden

statsborger, men serberne er stolte over hans serbiske
opprinnelse, og det er i dag opprettet et Tesla museum i
Beograd til minne om denne ganske så eksentriske
mannen.
Museet ligger sentralt i byen så det kan være at noen av
dere gjerne vil ta dere en tur dit når dere har litt tid til
egen disposisjon.
I Beograd skal vi bo sentralt
i Gamlebyen i kunstnerkvarteret Skadarlija.
20.00

Felles middag i Skadarlija
Middag inkludert
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ONSDAG 08. SEPTEMBER

08.00

Frokost

09.00

Guidet tur
Tito's mausoleum.

Vi skal se Titos mausoleum, også kalt Blomstenes hus. Her ligger Josip Broz Tito og hans kone Jovanka Broz
begravet. Tito var fra 1945 til sin død i 1980, president i den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia.
Begravelsen til Tito var storslagen. Den samlet fire konger, 31 presidenter, seks prinser, 22 statsministre og 47
utenriksministre. 128 land var representert.Jovanka Broz døde i 2013, 88 år gammel. Etter sin manns død levde hun
alene og meget enkelt. Hun viste seg ikke offentlig etter Titos begravelse. Men hun ble begravet under fulle statlige
æresbevisninger.
Vi skal også besøke den imponerende St. Sava-katedralen som er den største kirken i Serbia og verdens 11. største
kirke. Den rommer 10 000 mennesker. Kirken ligger på Vracar platået og er synlig over hele byen. Den sentrale
kuppelen veier 4000 tonn, og det tok 40 dager å løfte den på plass. En av de største sammenkomstene i katedralen
er på julaften når tusenvis av mennesker samles utenfor kirken rundt et kjempestort bål. Ved kirken feires også den
ortodokse nyttårsfesten. Da ønskes det nye året velkomment med et kjempestort fyrverkeri, musikk og dans. Den
ortodokse kirken betyr mye for serberne og utgjør en stor del av deres identitet.
På den guidede turen skal vi også få med oss Kalemegdan. Navnet Kalemegdan omfatter både Beograd festning og
parken omkring. Parken er den mest populære parken i byen både blant turister og fastboende. Festningen har en
lang historie, og i mer enn 2000 år har den hatt stor strategisk betydning. Fra festningsområdet har vi en storslått
Frokost og lunsj inkludert

utsikt over Sava og Donau.

St. Sava-katedralen.

Kalemegdan.
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TORSDAG 09. SEPTEMBER

Formiddagen er til egen disposisjon.
Om ettermiddagen er det båttur på Donau.

Frokost og middag inkludert
pluss forfriskninger på båten

Donau.

FREDAG 10. SEPTEMBER

Etter frokost setter vi kursen mot Sarajevo, og turen legger vi om Visegrad. Visegrad forbindes gjerne med
nobelprisvinneren Ivo Andric, Bosnias store dikter. I 1961 fikk han Nobelprisen for romanen Broen over Drina.Broen
det fortelles om ble bygget på 1500-tallet, da tyrkerveldet var på sitt mektigste.Med broen som midtpunkt følger vi
utviklingen av byen Visegrad helt fram til begynnelsen av første verdenskrig. Her møtes Orienten, Øst-Europa og
Mellom-Europa, ulike kulturer og religioner. Gjennom mange eventyrlige fortellinger følger vi generasjoners liv på
og ved broen. Romanen gir et innblikk i Balkans omtumlede historie og forklarer kanskje bedre enn mye annet
bakgrunnen for det som skjedde på 90-tallet i det tidligere Jugoslavia.
Underveis til Sarajevo spiser vi lunsj. Etter at vi har innlosjert
oss på et lite hotell midt i gamlebyen, samles vi til felles middag.

Frokost, lunsj og middag pluss forfriskninger på bussen inkludert

Broen over Drina

LØRDAG 11. SEPTEMBER

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 som ellers
i landet står de overfor mange politiske og økonomiske utfordringer.
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LØRDAG 11. SEPTEMBER

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

Foto: Kurt Evert Odin Stenbakk

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.For de som tidligere har vært i

Fra dette huset begynte de å grave ut tunnelen.

Sarajevo og har vært med på dette programmet, vil det
bli arrangert en tur for å se på noen av anleggene fra
Vinterolympiaden i Sarajevo i 1984.
Ettermiddagen er til egen disposisjon.Om kvelden
møtes vi til felles middag på en restaurant oppe i
høyden hvor vi har en fantastisk utsikt over Sarajevo.
Frokost og middag inkludert

En fantastisk utsikt over Sarajevo, fra restaurant Park Princeva.

Baščaršija
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SØNDAG 12. SEPTEMBER

Formiddagen er til egen disposisjon. Ut på
ettermiddagen blir det grilling på «gårdsbruket»til
Sanela og Enes Mujkanovic like utenfor byen. Her
skal vi riktig hygge oss med god mat og drikke.
Frokost, grilling og drikke inkludert

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

MANDAG 13. SEPTEMBER

08.00

Etter frokost setter vi kursen mot den lille byen Pisak i Kroatia.

På vegen til Pisak gjør vi et stopp i Mostar hvor vi får en norsktalende guide som tar oss med i gamlebyen.
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.I dag kommer det veldig mange
turister til byen. De aller fleste som kommer er dagsturister som ferierer i Kroatia, eller cruiseskipturister som tar en
dagstur fra 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.
De som har vært i Mostar før, kan rusle rundt på
egen hånd mens guidingen pågår. I Mostar spiser vi
lunsj før vi begir oss videre til Pisak. Vi regner med å
være fremme i Pisak sen ettermiddag/tidlig kveld.

Frokost, lunsj og middag inkludert

Stari Most. Foto: Ingvild Eide Leirfall
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TIRSDAG 14. SEPTEMBER

Denne dagen er det full avslapping! I Pisak skal vi hvile ut etter en tur med mange opplevelser.
Pisak er et stille og rolig sted med rundt 200 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 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, nattklubber
og suvenirbutikker! Magasinet Dine Penger skrev for noen år siden: ”Adriaterhavkysten er blitt en turistmagnet, men det
finnes fortsatt noen helt spesielle perler slik som den lille byen Pisak.”
I Pisak vil dere bo helt nede ved havet i rom som er utstyrt med kopper og kar.Under oppholdet her har vi ikke lagt inn
frokost og lunsj. 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 disse måltidene. Det kan være godt å innta disse måltidene 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 før vi samles til middag.
Dagene i Pisak er for avslapping.
Frokost inkludert

Pisak. Innlosjering Pelegrin.
(i midten på bildet, med alle altanene)
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ONSDAG 15. SEPTEMBER

Hver tirsdag året rundt arrangeres det et lokalt
marked i Zadvarje, en liten landsby oppe i fjellet.
Er det noen som har lyst til å dra dit opp, kan det
arrangeres.Ellers er dagen til egen disposisjon.
I september er badetemperaturen behagelig så det
kan være at det er godt bare å tilbringe dagen på
stranda.
Om kvelden drar vi opp til den gamle fjellgården
Tadici hvor vi spiser middag.
Middag med drikke inkludert

Utsikt fra verandaen på apartementshotellet Apartmani Pelegrin.
Foto: Kurt Evert Odin Stenbakk

TORSDAG 16. SEPTEMBER

Avslapping i Pisak!
Men er det noen som har lyst til å ta en tur til den
kjente feriebyen Makarska, kan vi være behjelpelig
med å ordne transport. I Makarska er det gode
shoppingmuligheter! Om kvelden møtes vi til felles
middag i Pisak.
Etter middag samles vi i huset til Anne Marie Leirfall
for litt «forfriskninger».
Makarska

Utsikt over Pisak
Middag inkludert.

Hjemme hos Anne Marie Leirfall

Etter middagen drikke med noe attått i huset til Anne Marie Leirfall.
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FREDAG 17. SEPTEMBER

08.00 Avreise til flyplass Split (50 km)
11.35

Flyavgang

14.30 Ankomst Gardermoen
15.40 Avgang til Værnes
16.30 Ankomst Værnes
Krystallklart vann

PRIS OG BESTILLING

Pris: Ved avreise fra Trondheim kr. 16.700
Tillegg enkeltrom kr. 700.Ved avreise fra Oslo kr. 15.600

Avbestilling/reiseforsikring må hver enkelt sørge for.

I prisen er inkludert: Flybilletter, transport fra

Dersom avbestilling skjer:

flyplass Beograd, transport til flyplass Split, busstur

Mer enn 42 dager før avreise betales et

Beograd – Sarajevo - Pisak, inngangsbilletter, lokale

administrasjonsgebyr på kr 250.-

guider,

42-32 dager før avreise, beholder arrangøren

norsktalende

reiseledere,

alle

overnattinger,6 frokoster, 3 lunsjer , 7 middager (en

innbetalt depositum

med drikke), grillkveld med drikke hos Sanela og

14 dager før avreise betales 50 % av reisens pris•

Enes Mujkanovic, forfriskninger på bussen samt

Mindre enn 14 dager før avreise, belastes hele

drikke siste kvelden hos Anne Marie Leirfall.

beløpet

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.

PÅMELDING

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