MINI PROGRAM–ENODNEVNI IZLET
SPLAVARENJE PO DRINI
äÆEPAN POLJE – FOČA
Plovni tok 39 km. Trajanje vožnje: 4-5 ur.
Odhod avtobusa ob 08.00 uri, iz Sarajeva, izpred
dogovorjenega mesta. Voûnja preko Trnova, Broda na
Drini do Šćepan Polja, sotočja Pive in Tare in izvira
Drine. Prihod v Šćepan Polje okoli 09.00 ure. Napotki
in nasveti domačinov splavarjev in priprava za
splavarjenje. Odhod splava ob 10.30. V času vožnje
bodo gostje uživali v bosanskih specialitetah iz ok olice
Drine..

Možno je pripraviti program na relaciji:
BRŠTANOVICA – ŠĆEPAN POLJE – FOČA
(Dva dana)
kjer je plovni tok Brštanovica –Šćepan Polje dolg 16
km po reki Tari, sledi 24 km po Drini do Foče. Odhod
iz Sarajeva izpred dogovorjenega mesta.

CENA VKLJUČUJE:

-večerja in prenoËevanje
-vožnjo s splavom;
-zajtrk na splavu (roštilj);
-pijačo (alkoholno in
brezalkoholno).

CENA ARANŽMAJA: 80 € na osebo.

Organizator prilagodi izlet po dogovoru
tudi posebnim željam udeležencev.

Odločite se dopustniške dni
preživeti adrenalinsko kroz
najdublji kanjon u Europi ....

100 let tradicije splavarjenja
Familije Pendek Lesni splavovi

Prihod splava v Ustikolinu okoli 17.00 ure. Odmor
za kavo. Vrnitev je predvidena okoli 18.00 ure.
Vraćamo se preko Trnova do Sarajeva. Prihod v
Sarajevo okoli 19.00 ure

„PENDEK TOURS“
Kenana Dubravica17
71000 Sarajevo, BiH,
Phone: +387-33-837-312;
Handy: +387-61-33-88-46;

e-mail: ﬁkret.pendek@hotmail.com
www.dia-maier.de/ﬂossteam/Tara.html
www.splavarenje.ba

PONUJAMO VAM PROGRAM
SPLAVARJENJA PO TARI IN DRINI

V ceno programa je vključeno:
- Celotno bivanje, poln penzion, z vključeno
brezalkoholno in alkoholno pijačo.
- Vstopnine in takse za nacionalni park Durmitor.
- Panoramski izlet Sarajeva.
- Organizacija potovanja.
- Zavarovanje.

Prvi dan
Odhod avtobusa iz Ljubljane ob 6.uri zjutraj, vožnja do
Sarajeva in nadaljevanje do Žabljaka. Po prihodu na
Žabljak namestitev v hotelu, večerja in prenoćevanje.

Drugi dan
Po zajtrku odhod skupine na vrh Durmitorjacelodnevno potepanje. Za kosilo v hotelu dobijo
udeleženci lunch pakete. Po vrnitvi v hotel večerja in
prenoćevanje. NatanËen program planinskega pohoda
bo posredovan pri večerji prvega dne.

Število udeleûencev najmanj 10 in najveË
70.

Tretji dan (38 km)
Po zajtrku prevoz z avtobusom do kraja Šljivarsko
Djurdević Tara (3 km od mosta na Tar i proti Kolašinu),
priprava za splavarjenje, odhod splavov ob 11.30 uri.
Vožnja s splavi z občasnimi postanki po potrebi
skupine. Kosilo v kanjonu na eni izmed kamnitih plaž.
Prihod v kamp Radovan Luka v popoldanskih urah.
Namestitev v sobah, večerja (v programu prehrane je
tudi jagnje na žaru) ob tabornem ognju in prenoćevanje

Peti dan (19 km)
Zajtrk, odhod splavov ob 10. uri. Voûnja s splavi in
obËasnimi postanki na najlepših delih Tare, prihod v
Šćepan Polje. Po prihodu vkrcanje v avtobuse in
odhod v Sarajevo. Panoramski ogled Sarajeva,
kosilo v enem izmed znanih sarajevskih lokalov ob
peki na žaru. Odhod iz Sarajeva in vrnitev v
Slovenijo v poznih noËnih urah

Stroški izleta znašajo 299 €.
Stroški avtobusnega prevoza se obračunajo
posebej.
Za taborenje v četrtem dnevu ni
potrebno s
seboj jemati lastnih
spalnih vreč.

»etrti dan (43 km )
Zajtrk, odhod splavov ob 10. uri. Voûnja s splavi z
občasnimi postanki po potrebi skupine. Kosilo v
kanjonu na eni izmed kamnitih plaû. Prihod v kamp
Brštanovica v popoldanskih urah. Namestitev v šotore
in bungalove, veËerja in prenoËevanje.

Za organizacija samo tridnevnega splavarenja z
poljima penzionom , z vključuje bezalkoholno in
alkoholno pijačo , je cijena 245 Eura in stroški
avtobusnega prevoza
- O b povratku v Sarajevo je moûna prenočitev z
zajtrkom. Cena 18 €.
- DoplaËilo za večerjo z Čevepčići in pivom3,5 €.
- Za udeležence z lastnim prevozom je v črni Gori
in Sarajevo zagotovljeno varovano parkirišče.
-Če želijo gostje splavarjenje po Tari nadaljevati
tudi s splavarjenjem po Drini
na relaciji äËepan
Polje – Foča / Ustikolina (dolûina plovnega toka je
39 km), je
moûno doplačilo ob 25 €.

Postoji
moûnost
individualnih
rezervacija.

.

