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NOVO LETO 2012 
TREBINJE 

Trebinje, mesto posebnega šarma ob vznožju Leotarja. Zaradi svoje geografske lege in oddaljenosti od 
pomembnih cestnih povezav še »neodkrit »biser«, pravo mediteransko mesto sredi hercegovskega »krša«. Ne 

glede na to iz katere smeri pridete, pričakala vas bo veličastna, neokrnjena narava in neobičajno prijazni in 
gostoljubni ljudje… 

 
1.dan: Četrtek, 29.12.2011  
Odhod iz dogovorjenega kraja ob 21.00. uri. Vožnja s posebnim avtobusom v smeri Slovenija - Zagreb - 
Split - Dubrovnik.  
2.dan:  Petek, 30.12.2011  
Na razgledni točki nad Dubrovnikom zapustimo avtobus in se podamo v »osvajanje« nekdanje francoske 
trdnjave Imperijal, ki se nahaja na vzpetini Srđ (415 mnv), imenovani po prvem zaščitniku Dubrovnika, Sv. 
Srđu (predvidoma ena ura hoje). Danes je Srđ priljubljena izletniška točka, do katere se je možno pripeljati 
tudi z gondolo. Spustili se bomo do naselja Bosanka, kjer nas bo čakal avtobus. Vožnja do mejnega 
prehoda Brgat, kjer uredimo mejne formalnosti ter nadaljujemo z vožnjo do vasi Petrovo polje. Pri 
samostanu zapustimo avtobus in se odpravimo do (predvidoma pol ure hoje)oddaljene kraške jame, ki je 
po legendi dobila ime po apostolih Petru in Pavlu. Ogled. Vožnja do Trebinja, drugega po velikosti mesta v 
Hercegovini. Imenujejo ga tudi mesto sonca, platan in mostov, velja pa za enega od najlepših mest v 
Bosni in Hercegovini. Prvič se omenja v X. st. pod imenom Tribunija, današnje ime pa datira iz XIV st. 
Burna preteklost je na teh prostorih pustila močne sledi, zaradi česar se Trebinje ponaša s številnimi 
kulturno zgodovinskimi spomeniki iz različnih obdobij. Po nastanitvi sledi panoramski ogled mesta ter 
obisk muzeja Hercegovine. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev. 
3.dan:  Sobota, 31.12.2011 (predvidoma pet ur hoje) 
Po zajtrku se bomo peš odpravili do izhodišča za pohod, Zečeva mahala (350 mnv). Najprej se bomo 
povzpeli na Orlovo gredo (850 mnv), nato pa še na vrh Leotarja (1228 mnv). Po osvežitvi se bomo po 
grebenu spustili do Kamene glave (1100 mnv) ter naprej, do nekdanje Avstro-Ogrske trdnjave »Gljiva« 
(1000 mnv). V vasi Podgljivlje (400 mnv) nas bo čakal avtobus. Vrnitev v hotel. Priprave na najdaljšo noč. 
Svečana večerja in zabava do jutranjih ur. Nočitev. 
4.dan:  Nedelja, 01.01.2012 (predvidoma tri ure hoje) 
Pozni zajtrk. Iz hotela se bomo peš podali na Crkvine, priljubljeno izletniško točko, od koder se ponuja 
najlepši razgled na Trebinje. Na vzpetini je leta 2000 postavljen Hram Presvete Bogorodice, v katerem so 
shranjeni posmrtni ostanki pesnika in diplomata Jovana Dučića. Gre za »kopijo« samostana Gračanica na 
Kosovu, zato ga mnogi imenujejo hercegovska Gračanica. V sklopu kompleksa najdemo parohijski dom, 
galerijo ikon, amfiteater, zvonik, cerkveno knjigarno, muzej… Ogled. Po osvežitvi sledi zanimiva vinska 
tura po okoliških vinarnah. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.  
5.dan:  Ponedeljek, 02.01.2012 (predvidoma  uri hoje) 
Zajtrk in slovo od gostiteljev. Vožnja do samostana Tvrdoš iz IV.st., zgrajenega na temeljih stare cerkve, 
več krat porušenega in obnovljenega. Samostan, ki ga krasijo freske dubrovniškega slikarja Vicka Lovrova 
in trebinjskega monaha Marka Stefanova je v XVI st. veljal za največji skriptorium na slovanskem jugu ter 
duhovno in kulturno središče širšega območja. Po ogledu zanimivega samostana, v katerem se nahajata 
dve kleti, ena kamnita, iz XV. ter nova, postavljena po vseh evropskih standardih, sledi degustacija. 
Vožnja do Mostarja, kjer bomo naredili postanek za sprehod do »novega« Starega mosta oz. za 
samostojne oglede. Po osvežitvi vožnja po avtocesti proti Sloveniji. Predviden prihod v večernih urah. 
Prijavite se na te. št. 031 706 509 in ob prijavi plačajte akontacijo na TR Balkanike, 
CENA:  245€ 
Cena vključuje: 

- avtobusni prevoz na predvideni relaciji, 
- 2x polpenzion, 
- 1x nočitev z zajtrkom, 
- 1x silvestersko večerjo, 
- vinsko turo, 
- degustacijo v manastirju Tvrdoš, 
- vstopnino v Petropavlovo pećino. 
- vstopnino v muzej Hercegovine, 
- vse zunanje in notranje oglede navedene v programu, 
- spremstvo laokalnih vodnikov (Trebinje, Leotar in vinska tura), 
- pripravo, organizacijo in vodenje izleta. 

Doplačilo na licu mesta: 
- turistična taksa in zavarovanje: 6€/oseba 

 


