
 

 

 

 

PO POTEH OLIMPIJSKEGA SARAJEVA  

 

 

Datum odhoda: 24. – 27.2.2020 

1.dan, sobota, 24.2.2020: SLOV. KONJICE – SARAJEVO – JAHORINA  

Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah iz Slov. Konjic. Vožnja čez mejo na Hrvaško ter 

naprej v BIH. Opoldanski prihod v Sarajevo, ogled mesta v spremstvu lokalnega vodnika. 

Tako bomo skupaj občudovali glavne znamenitosti mesta in si vzeli nekaj prostega časa na 

Baščaršiji, ki predstavlja srce mesta (številne trgovinice, obrtniške delavnice, kavarnice, 

čevapdižnice)…. Zapeljali se bomo še do prizorišča Olimpijskih iger, ki so se leta 1984 

odvijale ravno v Sarajevu.  Po ogledih vožnja na Jahorino, večerni prihod, nastanitev v hotel, 

večerja in nočitev.  

2.dan, nedelja, 25.2.2020: JAHORINA 

Zajtrk, nato bo dan namenjen za celodnevno uživanje na belih strminah oz. za druge družabne 

ali športne aktivnosti. Večerja in nočitev v hotelu.  

3. dan, ponedeljek, 26.2.2020: JAHORINA  

Zajtrk, nato bo dan namenjen za celodnevno uživanje na belih strminah oz. za druge družabne 

ali športne aktivnosti. Večerja in nočitev v hotelu.  

4. dan, torek, 27.2.2020: JAHORINA – TREBEVIĆ – IGMAN - SLOV. KONJICE  

Zajtrk in poslovilna kava. Ob poti domov si bomo ogledali zapuščeno bob stezo na Trebeviću, 

ki je danes prekrita z grafiti. Bridek konec pa so dočakale tudi skakalnice na Igmanu, ogled, 

ter vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v kasnejših večernih urah. 



 

 

 

CENA:  

199 EUR pri udeležbi 45 oseb; 

209 EUR pri udeležbi 40 oseb 

219 EUR pri udeležbi 35 oseb; 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na omenjeni relaciji, stroške cestnin ter voznika, 3 x 

polpenzionsko namestitev v Penzionu Pahuljica (večposteljne sobe za dijake), 2 x celodnevno 

smučarsko karto, lokalno vodenje v mestu Sarajevo, organizacijo,  DDV.  

  

Rok za potrditev ponudbe: 15.10.2019 

MOŽNA DOPLAČILA:  

 Riziko odpovedi 5% cene aranžmaja, 

 Nezgodno zavarovanje za tujino z asistenco (6€ pri prijavi najmanj 9 oseb, v primeru 

da število ne presega 8 oseb je cena Coris zavarovanja po individualnem ceniku 9€).   

 

 

ZA PRESTOP MEJE JE POTREBEN POTNI LIST ALI OSEBNA IZKAZNICA! 

*Splošni pogoji so sestavni del programa.                                                           

Ponudbo pripravila: Arina Pušnik                                              V Slovenski Bistrici, 27.9.2019 

 




