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Bosznia egzotikus világa 
 
1. nap Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Útközben rövid séta Jajce 

hegyekkel körül ölelt festői kisvárosában, mely annak idején Csontváry Koszta Tivadart is megihlette. 

Szállás elfoglalás az esti órákban Medjugorje környékén. 
 

2. nap  Délelőtt az ország legszebb természeti látnivalójánál, a Kravice-vízesésnél barangolás, fürdési 

lehetőség. Lélegzetelállító és hihetetlen egyben, mintha a horvátországi Plitvicei-tavak kisebb másolatát 

látnánk. Ezt követően Blagaj városába látogatunk, ahol az 1500-as években épült híres dervis kolostort 

tekintjük meg. A kolostor gyönyörű természeti környezetben, 200 méter magas sziklafalak ölelésében, a 

kristálytiszta Bruna folyó partján található. Végül a híres zarándokhely, Medjugorje felfedezése, majd a 

szállások elfoglalása a környéken. 

  

3. nap Kirándulás Mostarba, ahol megtekintjük az ősi belvárost és a romjaiból felépített 500 éves Öreg-

hidat, mely a Világörökség része. Kis szerencsével láthatjuk a híres hídugrókat is, akik közel 30 m magasból 

vetik le magukat a smaragd zöld Neretva folyóba. Majd az évszázados óvárosi keleti bazár színes portékái 

közül válogathatunk kedvünkre való ajándékokat. Ezt követően utazás Szarajevóba. Városnézés: 

Bascarsija, Gavrilo Princip-híd, a merénylet színhelye, török bazár-negyed, szabad program. Szállás 

elfoglalása Szarajevó környékén. 
 

4. nap Délelőtt a piramisok völgyébe, Visoko-ba utazunk. Ez a furcsa felfedezés több hipotézist is 

felvetett már, az biztos, hogy több százezer turista fordul meg az ásatásoknál, mely idő közben 

világhírűvé vált. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Magyarországra, érkezés a késő esti órákban. 

 

+1 nap hosszabbítási lehetőség tengerparti kiruccanással: 

Reggeli után Neum tengerpartjára vezet utunk, rövid séta a városban, majd egész napos fürdési lehetőség 

az Adriai tengerben. Késő délután visszautazás a szállásra. 

 
 

Hotel**/***, reggeli 

(2-3 ágyas fürdőszobás szobák) 

egész évben 

Részvételi díj 56.900 Ft/fő 

Üdülőhelyi illeték 2.900 Ft/fő 

Vacsora 3 alkalom 9.900 Ft/fő 

+ 1 nap hosszabbítás Neum tengerpart 10.900 Ft/fő 
 

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 3 éj szállás, 3 reggeli és az idegenvezetés 

költségeit. Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. 

 

Betegség, baleset, poggyászbiztosítás: Ft/fő/nap.  

Útlemondási biztosítás:  

 

Időpontok: www.adriaholiday.hu 

Útiokmány: Boszniai utazáshoz szükséges útlevél vagy kártyás személyi igazolvány  

(az útiokmánynak a beutazástól számított 3 hónapig érvényesnek kell lennie.) 

 

Belépőjegyek: 

Mostar dzsámi:  6 euro/fő 

Blagaj:  5 euro/fő 

Visoko:   5 euro/fő 

Kravice vízesés: 5 euro/fő 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 


