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POUDARKI IZLETA

Konjic

ARK - “Titov bunker”

Jajce

Drvorezbarstvo Banja Luka

Spoštovani, 

za vas smo pripravili ponudbo dvodnevnega raftinga Bosni in 
Hercegovini. Sledili smo vašim pričakovanjem in pripravili bogat in 
zanimiv program. Iskali in izbrali smo kvalitetne ponudnike na vseh 
destinacijah v programu. V naš program smo vključili zabavni večer 
v neposredni bližini namestitev. Ponudba vključuje destinacije, 
ki so v postopku razglasitve ali so razglašene za kulturno ali 
naravno dediščino s strani mednarodne organizacije UNESCO. 
V ponudbo smo vključili preverjenega izvajalca raftinga na reki 
Neretvi.  Program potovanja smo pripravili tako, da upošteva 
potovalne navade in zadostni zagotavlja zadostni počitek. 

Ponudba vsebuje raznolike kulturne, zabavne, zgodovinske in 
kulinarične vsebine. Program izleta vam omogoča možnosti 
sprostitve, druženja in veliko zabave. V ponudbo smo vključili 
dodatne obroke. Doplačilo je predvideno izključno pri enoposteljnih 
sobah.  Prijavnine,  doplačil ali skritih stroškov ni. Posamezne 
točke programa se lahko spremenijo glede na zasedenost destinacij 
v predvideni časovnici. Ne glede na to ostaja obseg programa enak, 
kot je opisan v ponudbi. 

Organizacijo izvedbe izleta smo zaupali kompetentni vodji poti, na  
vseh treh destinacijah smo vključili strokovno vodenje domačih 
turističnih vodičev. V osnovno ponudbo smo vključili osnovno in 
dodatno nezgodno zavarovanje za vse udeležence izleta, ki ob 
običajnih rizikih vključuje tudi dnevno nadomestilo za zdravljenje 
v bolnišnici in kritje stroškov zdravljenja zaradi nezgode. Ker 
je izlet načrtovan izven Slovenije, vam predlagamo, da se za 
1 € simboličnega doplačila vključi tudi dodatno zdravstveno 
zavarovanje za tujino z asistenco, ki krije 18. najpogostejših 
situacij, ko je potrebna zdravniška - medicinska pomoč. Preostanek 
plačila je naše breme. 

Uvodoma vam želimo na kratko 
predstaviti nekaj ključnih 
poudarkov izleta. Na dvodnevnem 
izletu bomo spoznavali raznolikost 
dežele, od Etno kulture na 
podeželju, modernih mest in 
družabnih prireditev, ki jih bomo 
zaokrožili s pestro kulinarično 
ponudbo. 

Spoštujemo in upoštevamo tudi 
vaše zdravstvene omejitve in 
prehranjevalne navade, ki jih 
pravočasno sporočite ob prijavi 
zaradi zagotavljanja prilagojene 
prehrane na destinacijah.

O PONUDBI

SLOTours

Za imetnike kartic Diners club možno 
plačilo do 12 obrokov brez obresti. V 
primeru, da niste član, ste kot naš gost  
prvo leto po posebni akciji oproščeni 
plačila članarine. 

CENA izleta

112€

Cena izleta BREZ RAFTINGA in ogledom 
“TITOVEGA BUNKERJA” člani SDRES

CENA izleta

132 €

Cena izleta Z RAFTINGOM člani SDRES

Možnost udeležbe imajo tudi ostali 
zaposleni v skupini PV z doplačilom v 
višini 30 €. 
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Odhod iz več vstopnih točk, vožnja skozi 
Hrvaško in s krajšimi postanki vstop v BiH. 
Kosilo v priznani restavraciji Sarajevo-Konjic. 
Izvedba raftinga na zgornjem toku reke 
Neretve. Za tiste, ki se ne želijo udeležiti 
raftinga bomo organizirali voden ogled 
“Titovega bunkerja”.  Konjic je mesto, ki v svoji 
bližini čuva eno od najbolj varovanjih skrivnosti 
bivše SFRJ. Objekt so uradno poimenovali 
ARK (“Armijska rezervna komanda”), prijel se 
ga je vzdevek “Titov bunker”.  

Konjic že več stoletij ohranjajo umetnost 
ročnega obdelovanja lesa. Od konca leta 2017 
je na seznamu zaščitene svetovne kulturne 
dediščine. Zato bomo obiskali muzej z unikati 
in prisluhnili zgodbi... Skozi voden ogled nam 
bodo prijazno postregli tradicionalno kahvo, 
čaj, prigrizke iz bogate bosanske kuhinje. 

Pot bomo nadaljevali v Jablanico. V kolikor nam 
bo čas dopuščal si bomo ogledali  znamenit 
porušen most in muzej Bitke na Neretvi. 
Namestitev v odličnem hotelu Jablanica **** 
in okusna večerja z zabavo.

• prevoz udobni turistični avtobus
• lokalno strokovno vodenje v Banja Luki
• nočitev z zajtrkom hotel Jablanica****
• tradicionalno kosilo v Konjicu
• vstopnina Muzej Drvorezbarstva in 
   tradicionalna pogostitev 
• izvedbo raftinga na reki Neretvi z vso 
   opremo in vodenjem
• vstopnina ARK - “Titov bunker”*
• tradicionalna večerja Jablanica
• organizacija zabave prvi večer
• kosilo v restavraciji Banja Luka z vsemi 
   prilogami in vključeno prvo pijačo
• izdelava spominskega digitalnega 
   foto albuma izleta
• osnovno in dodatno nezgodno 
    zavarovanje 
• vodja poti ves čas izvedbe aranžmaja
• organizacija potovanja  in DDV

Po okusnem zajtrku in jutranji kavi se bomo 
odpeljali  proti Jajcu, kjer se bomo na kratko 
ustavili in si ogledali atraktivne srednjeveške 
mline na reki Plivi. 

Prispeli bomo v Banja Luko. Pod strokovnim 
vodstvom izjemnega lokalnega vodnika si 
bomo ogledali mestne znamenitosti. Ogled 
mesta bomo združili z ugodnimi nakupi na 
tržnici in priznanih trgovskih centrih. 

Obisk Banja Luke bomo zaključili s poznim 
kosilom v eni od znamenitih banjaluških 
roštiljarnic. 

V kolikor nam bo čas dopuščal si lahko 
ogledamo samostan Marija Zvezda, kjer bomo 
spoznali zgodovino rodovnikov Trapisti, si 
ogledali in kupili originalen sir Trapist ali 
katerega od izdelkov, ki jih pridelujejo sami. 

Po kosilu se bomo odpravili proti domu in se 
ob kavi razšli kot dobri znanci in prijatelji. 

1. dan 2. dan PONUDBA VSEBUJE
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Drvorezbarstvo ima v Konjicu več stoletno tradicijo, ki se prenaša iz generacije v generacijo. 
Obiskali bomo znamenit Muzej Drvorezbarstva, si ogledali zbirko več sto eksponatov 
ročno izdelanih mojstrovin. Vsi eksponati so ročno izdelan unikat po tradicionalnih načinih 
obdelave lesa. Med številnimi zgodovinskimi osebnostmi je njihove izdelke naročil tudi 
Pablo Picasso in štirje papeži, med njimi Janez Pavel II. 

Hotel Jablanica vam bo nudil vso potrebno udobnost namestitve, izvrstne kulinarike 
in zabave. Hotel je odprl in bil njegov častni gost maršal Josip Broz Tito. Konec leta 
2017 je bil hotel popolnoma prenovljen. Odzivi naših gostov v tem hotelu so izjemni, 
posebna zanimivost je odlična morska hrana, ki jo dnevno sveže dostavljajo v hotel. 

drVorezbarstvo  v konjicu

HOTEL JABLANICA ****



Preden se bomo podali v Konjic, nas bo na vstopu v mesto pričakalo izvrstno gurmansko 
razvajanje. V priznani restavraciji nas bo na vhodu v mesto pričakala tradicionalna bosanska 
kulinarika. Za nas smo izbrali tri različne menije. Restavracija slovi po okusni postrvi, ki plava v 
bližnjem potoku in bo sveže postrežena v enem od izbranih menijev. Na svoj račun bodo prišli 
tudi ljubitelji sača in druge hrane, ki jo pripravljajo mojstri bosanske kuhinje. 

kosilo v konjicu
Pogosti vodnik so nam domačini, ki poznajo kvaliteto odmaknjeno od množičnih turističnih 
destinacij. Za vas smo izbrali Roštiljnico A&D v Banja Luki. Ob prijetnem ambientu  nudijo 
širok izbor jedi, kombinacij na roštilju, ki bo zadovoljila še tako zahtevne goste. Vse jedi se 
pripravljajo iz svežih in najkvalitetnejših vrst mesa.  

Po izboru domacinov
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Spoznali bomo Banja Luko, drugo največje mesto 
Bosne in Hercegovine. Banja Luka je v zadnjih letih 
doživela precejšen razcvet in postala privlačna 
turistična destinacija. Ob strokovnem vodenju  
predstavnika nacionalne turistične skupnosti si bomo 
ogledali:

• trdnjavo “Kastel” 
• Safikadin grob
• mošejo Ferhadija
• pravoslavno cerkev “Hrista Spasitelja” 
• in druge zanimive kotičke v mestu

Za vas smo izbrali enega od hotelov v mestu ali 
neposredni bližini, ki ponuja možnost skupinskega ali 
individualnega druženja v večernem času. 

Mesto je znano tudi po nakupovalnih centrih in 
gurmanskih specialitetah iz roštilja, kot tudi drugih 
okusnih jedi iz tradicionalne balkanske kuhinje. 

Spoznajmo banja luko



Trapisti redovniki iz družine monaške skupnosti, ki sledijo Kristusu in živijo po pravilih sv. 
Benedikta iz Nursije. Leta 1869 so se priselili na območje Banja Luke in v tem okolju razvijali 
kmetijsko predelovalno obrt. Njihova zavezanost k molčečnosti, predanost delu in molitvi 
“Ora et labora” sta jih bistveno razlikovali od drugih redovnikov. Ogledali si bomo edinstveno 
opatijsko cerkev Marija Zvezda. Obiskali in spoznali bomo bližnjo trgovino domačih proizvodov 
trapistov.

ORA ET LABORA - TRAPISTI V primeru 3. svetovne vojne (nuklearne), bi bili v bunkerju nastanjeni vrhovni štab vojske, 
ter ožji del predsedništva in vlade takratne republike Jugoslavije. Titov bunker so v strogi 
tajnosti gradili od leta 1953 do leta 1979. Gradnja naj bi stala kar 4,6 milijarde ameriških 
dolarjev. Bunker se razprostira na več kot 6.500 kvadratnih metrih površine in se nahaja 
okoli 280 metrov pod površino zemlje.

Titov bunker konjic
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Slo Tours v programih izletov in potovanj zagotavlja visoke standarde varnosti. Ob pripravi programov izletov, izbiramo 
izkušene in preverjene izvajalce z bogatimi znanji in dolgoletnimi izkušnjami. Vse aktivnosti so načrtovane tako, da se 
izvajajo varno za udeležence izletov in potovanj. Ne glede na previdnost in skrbnost pri načrtovanju programov se vsem 
nevarnostim, ravnanj tretjih oseb ne da izogniti, niti jih ni mogoče vnaprej predvideti. 

Nezgodna zavarovanja, ki vključujejo nadomestila za primer smrti, invalidnosti, dnevno nadomestilo za zdravljenje v 
bolnišnici zaradi nezgode in stroški zdravljenja zaradi nezgode se prilagajajo vrsti potovanja. V vašem primeru smo 
vključili najvišjo premijo zavarovanja. 

V vse programe izletov lahko ob simboličnem doplačilu 1 € na izlet vključimo zavarovanja od medicinske oskrbe, nujne 
prevoze tudi v domovino in vsa preostala kritja po sistemu Zavarovanja za tujino z asistenco - Tujina AS.

ker vas cenimo in nam ni vseeno

Pomembna za kvalitetno in varno izvedbo raftinga je oprema. Zato smo izbrali Hitko rafting, ki 
deluje na reki Neretvi že od 1999 leta, kot prva agencija, ki je ponudila gostom tovrstne aktivnosti 
na reki. Hitko rafting razpolaga z najboljšo sodobno opremo, nepropustno neoprensko obleko, 
globoke neoprenske čevlje. Center njihove ponudbe je Etno vasica “Ban Vir” ob Neretvi, kjer 
vas bo pričakala neokrnjena narava in izvrstna domača kulinarika. 

HITKO RAFTING



povezujemo slovenijo 
raziskujemo svet
www.slo-tours.si

SLOTours

Dunajska cesta 158 | 1000 Ljubljana

080 10 04
info@slo-tours.si


