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JUGOZAHODNA BOSNA 
Raznovrstne možnosti oddiha, planine, ki vabijo vse več ljubiteljev planinarjenja, lova ali 

preprosto izletov v naravo… čist zrak, prijazni domačini, ki s ponosom ohranjajo tradicijo tega 
kraja ter domača hrana so osnovne sestavine turistične ponudbe tega dela Bosne in 

Hercegovine… 

 
1.dan: Petek, 28.10.2011  
Odhod iz dogovorjenega kraja ob 23.00 uri. Vožnja v smeri Zagreba in nato po avtocesti do 
Okučanov. 
2.dan: Sobota, 29.10.2011   
Po prestopu državne meje med Hrvaško in Bosno in Hercegovino nadaljujemo z vožnjo mimo 
Bosanske Gradiške, Banja Luke, Jajca in Bugojna. Naredili bomo krajši  postanek v Kupresu, 
za časa Rimljanov (Cypres), pomembnem križišču trgovskih poti, danes majhnem mestu med 
Livnom in Bugojnom na 1200 mnv, ki je daleč okrog znano po lepo urejenem zimsko 
rekreacijskem centru. Kupreška planota s svojimi planinami je vse bolj privlačna destinacija za 
ljubitelje nedotaknjene narave in aktivnega dopusta. Ustavili se bomo tudi v vasici Otinovica, 
znani po Rimski baziliki iz 5.st. Na istem mestu je leta 1447 bosanska kraljica Katarina dala 
postaviti cerkev Sv. Trojice, danes pa tam stoji cerkev. Sv. Janeza Krstnika. Vožnja do 
Tomislavgrada, nekoč Duvna. Leta 1925 je kralj Aleksander I Karadjordjević ob praznovanju 
1000 obletnice hrvaškega kraljestva mesto poimenoval po hrvaškem kralju Tomislavu, ki je bil 
okronan prav na Duvanjskem polju leta 925. Nekaj časa si bomo vzeli za ogled zasebne 
cerkvene muzejske zbirke v tamkajšnjem Frančiškanskem samostanu, za posebej zanimivo 
pa velja postavka »Bela duša črne Afrike«. Vožnja do Blidinja, kjer se ob isto imenovanem 
jezeru nahaja hotel. Nastanitev, večerja in nočitev. 
3.dan: Nedelja, 30.10.2011 (predvidoma 5 ur hoje) 
Po zajtrku sledi pohod. Iz hotela (1200 mnv) se bomo najprej odpravili do planote Golet (1650 
mnv), nato pa še na vrh Veliki Vran (2077 mnv). Osvežitev in vrnitev preko grebena Lokve 
(1500 mnv) do Diva Grabovac (1600 mnv), ki je povezan z zanimivo legendo iz turških časov. 
Spust do vasi Čujkove kuće (1250 mnv), kjer nas bo čakal avtobus. Vrnitev v hotel, večerja in 
nočitev. 
4.dan: Ponedeljek, 31.10.2011 (predvidoma 4 ur hoje) 
Zajtrk in slovo od gostiteljev. Vožnja (predvidoma pol ure) do kraja »Plato Čvrstnice« (1600 
mnv), kjer zapustimo avtobus in se peš podamo do slabi dve uri hoje oddaljenega kraja, ki ga 
domačini imenujejo »Hajdučka vrata« (2000 mnv). Iz vrha se ponuja prekrasen pogled na 
kanjon »Diva Grabovica«. Vrnitev do avtobusa in vožnja proti Sloveniji. Predviden prihod v 
večernih urah. 
Prijavite se na tel. št. 031 706 509 in ob prijavi plačajte akontacijo na TR Balkanike. 

CENA: 105€ 
Pri udeležbi minimalno 40 potnikov 
Cena vključuje: 

- avtobusni prevoz na predvideni relaciji, 
- 2 x usluga polpenziona v hotelu**/*** 1/2 twc in 1/3 twc,  
- lokalno vodenje, 
- vstopnino in vodenje v Frančiškanskem samostanu in muzeju, 
- stroške priprave, organizacije in vodenja izleta. 

Doplačilo na licu mesta: 
- Turistična taksa 4KM (2€) 

 

 
 

 

 


