06. - 16.juni 2018

Serbia, Bosnia-Herzegovina
med avslutning i Kroatia
- Rundtur med opplevelser Du vil få innsikt i en innviklet historie, gammel og rik kultur, oppleve mangfoldig
natur og ikke minst – enestående gjestfrihet. Turen går over 11 dager. Den starter i
Serbias hovedstad, Beograd, fortsetter til Bosnias hovedstad, Sarajevo og avsluttes i
Kroatia i den lille byen Pisak ved Adriaterhavet.

DAG 1:

6. juni

Kl. 11.50
Kl. 13.50
Kl. 16.35
Kl. 19.00

Vi møtes på Gardermoen, hvor dere får billettene.
Flyavgang
Ankomst Beograd
Felles middag (middag inkludert)

Flyplassen ligger 12 km fra Beograd sentrum så det er ikke lange kjøreturen.
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 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. Dere får tid
å slappe av før vi møtes til middag.

Skadarlija i Beograd.
FOTO: Erik Resch-Knudsen

DAG 2: 07. JUNI
08.00 Frokost
09.00 Guidet tur i byen
13.00 Lunsj
Ettermiddagen er til egen disposisjon
20.00 Felles middag
(Frokost, lunsj og middag inkludert)

DAG 3: 08. JUNI
08.00 Frukost
09.00 Busstur
13.00 Lunsj
Etter lunsj drar vi tilbake til Beograd hvor ettermiddagen og kvelden er til egen
disposisjon
(Frokost og lunsj inkludert)
Buss henter oss, og vi kjører til vakre Novi Sad ved Donaus bredder – ca en times
kjøretur. Novi Sad er hovedstad i den autonome provinsen Vovjodina og har om lag
350 000 innbyggere. Her tar vi en kopp kaffe eller noe annen forfriskning på borgen
Petrovardin som i tidsrommet 1692 – 1780 ble bygd av habsburgerne som
forsvarsverk mot det Ottomanske riket. Etter besøket på borgen kjører vi sammen
med guiden vår inn til sentrum. Etter guidingen blir det litt tid til å rusle rundt på
egen hånd.

DAG 4: 09. JUNI
07.30 - 08.30 Frokost
08.30 Avreise:
Nå skal vi sette kursen mot Sarajevo, hovedstaden i Bosnia og Herzegovina, men vi
skal ikke ta hele strekningen på en dag. Det er mye som er verdt å ta med seg på
turen, og vi skal kjøre over dfjellområdet Zlatibor i det vestlige Serbia. Det har et
kjølig fjellklima, ren luft, mye sol om sommeren og masse snø om vinteren.
Overnatting blir på det lille stedet Mokra Gora som ligger i et naturskjønt område ved
Zlatibor.
12.00 Lunsj
Ettermiddagen kan vi bruke på å nyte omgivelsene, eller vi kan ta den kjente og
meget spesielle smalsporede jernbanen Sargan Eight.
19.00 Felles middag
(Frokost, middag og lunsj inkludert)

DAG 5: 10. JUNI
08.00 Frokost
09.00 Avreise
13.00 Lunsj i Visegrad
19.30 Felles middag
(Frokost, lunsj med drikke og middag inkludert)
På vei til Sarajevo, legger vi turen om Visegrad. Vi passerer grensen til Bosnia og
Herzegovina ved Kotroman, en liten landsby med mye historie.
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
bygd 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.
I Visegrad gir vi oss god tid og ser oss omkring.

DAG 6: 11. JUNI
08.00 Frokost
09.00 Vi møter guiden vår.
Denne dagen skal vi bli bedre kjent med Sarajevo, både med gammel og ny historie.
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.
Vi skal selvfølgelig bl a. 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. Sarajevo var beleiret fra 5. april 1992 til 29. februar 1996. Denne tunnelen
gjorde det mulig å få inn medisiner, mat, våpen og humanitær hjelp til en by som var
beleiret i 1460 dager. 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 får dere litt tid på egen hånd før vi kjører til
«gårdsbruket» til Sanela og Enes Mujkanovic.
Her skal vi skikkelig hygge oss med god mat og drikke! Helstekt lam!
(Frokost og middag med drikke inkludert)

DAG 7: 12. JUNI
08.00 Frokost
09.00 Vi kjører opp i åsene rundt Sarajevo og ser på noen av anleggene fra
Olympiaden 1984 og videre til Ilidza (betydning helbrede). Her er det varme kilder,
og i forrige århundre et yndet område for overklassen. De gamle hotellene som ligger
her nøt også stor anseelse som rekreasjonsområde i det tidligere Jugoslavia. Her på
Hotel Bosna ved elven Bosnas utspring, var det også at Erkehertug Franz Ferdinand
og hans elskede hustru Sophie von Hohenburg tilbrakte sine siste døgn før de
dramatiske skuddene falt den 28. juni 1914.
Her kan vi ta hestedrosje og faktisk, hvis en er åpen for det, kjenne historiens sus.
13.00 Lunsj
Ettermiddagen og kvelden er til egen disposisjon.
(Frokost og lunsj inkludert)

DAG 8: 13. JUNI
07.30 – 08.30 Frokost
Avreise til Mostar
11.00
Guidet tur 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.
Ca.13.00 Lunsj i Mostar
16.00
Avreise
Fra Mostar følger vi Neretvadalen inn i Kroatia og ned til Adriaterhavet til det lille
stedet Pisak. Pisak er et stille og rolig sted med rundt 200 faste innbyggere. Avstand
til Split er 4 mil og til Dubrovnik 13 mil. I turistsesongen som er fra ca midten av
juni til midten av september, er det masse folk her uten at det virker 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 her 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.
Dagene i Pisak er for avslapping.
20.00

Felles middag i Pisak

(Frokost, lunsj og middag inkludert.)

DAG 9: 14. JUNI
Avslapping! Denne formiddagen og ettermiddagen er helt og fullt til egen
disposisjon.
18.00
Avreise til den gamle fjellgården Tadici hvor vi spiser middag
(Middag med drikke inkludert)

DAG 10: 15. JUNI
Avslapping i Pisak! Men er det noen som f.eks har lyst til å dra en tur til nabobyene
Omis eller Makarska kan vi være behjelpelig med å ordne transport.
19.00 Felles middag hos Anne Marie Leirfall
(Middag med drikke inkludert)

DAG 11: 16. JUNI
07.30
10.40
13.30

Avreise
Flyavgang
Ankomst Gardermoen

Pris kr. 15400.Tillegg enkeltrom kr. 700.- Max 14 deltagere
I prisen er inkludert:
• Flybilletter Oslo – Beograd, Split – Oslo
•

Transport til og fra flyplass

•

All transport under reisen
Inngangsbilletter

•

Lokale guider

•

Norsktalende reiseledere

•

Alle overnattinger

•

7 frokoster, 6 lunsjer (en med drikke) og 8 middager (tre med drikke)
Avbestilling/reiseforsikring må hver enkelt sørge for.

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

