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Dragi prijatelji,

pišem vam z željo, da vas povabim na štiri dnevni izlet in sicer na proslavo ob 70. obletnici ene
največjih bitk v drugi svetovni vojni na teritoriju Jugoslavije, » Desanta na Drvar« 25.05.2014 ob
12.00 v
Drvarj
u ( Bosna in Hercegovina ).
Zaradi proslave v Drvarju so letošnjo proslavo v Kumrovcu premaknili na 24.05.2014.
Planirali smo, da se najprej ustavimo v Kumrovcu na proslavi, nato nadaljujemo pot po
sledečem programu: V primeru da bo dovolj prijavljenih v Kopru – Škofijah, bo avtobus začel
vožnjo po sledečem voznem redu:

Odhod avtobusa v soboto 24.05.2014 ob 5.00 uri iz Škofij, 6.00 iz Sežane. Prvi kratek postanek
na Barju v
Ljubljani
za kadilce in toalet 15 minut, nato nadaljujemo pot proti Brežicam ( postanek 45 minut, kava
sendvič). Ob 09.45 nadaljujemo potovanje na Hrvaško do Kumrovca. Tu se
bomo
udeležili tradicionalne vsakoletne proslave v spomin na maršala Tita. Po proslavi, bomo
nadaljevali pot preko Karlovca na mejni prehod Izačići, in nadaljevali pot do Bihača. V Bihač
bomo pripeli ob 17.00, si ogledali muzej I. zasedanja AVNOJ-a, in se nastanili v hotelu. Sledi
skupna večerja v hotelu (upam, da ob njihovi muziki).

25.05.2014 (nedelja) po zajtrku ob 7.00 uri, torej ob 8.00 uri nadaljujemo pot v Drvar. Prihod v
Drvar ob 10.00 uri, sledi obisk muzeja in znamenite Titove pečine. Ob 12.00 uri bo proslava, in
nato takoj po proslavi ob 14.00 uri nadaljevali vožnjo v Jajce. Prihod v Jajce ob 16.00 uri. Tu si
bomo ogledali muzej II. zasedanja AVNOJ-a in stari del mesta Jajce, za tiste ki še niste bili tu,
ostali bodo imeli prosto do 18.00 ure. Nadaljevali bomo pot do hotela v Jablanici. Sledi
namestitev v hotelu in skupna večerja.
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26.05.2014 (ponedeljek) Zajtrk ob 7.00 uri, nato ob 8.00 uri ogled muzeja v Jablanici (Bitke za
ranjence, to je bila bitka na Neretvi.) Ob 9.00 uri nadaljujemo pot v Konjic in si bomo v Đajičih
ogledali Titov bunker ob 10.30 uri. (Bunker je Tito gradil veliki tajnosti od 1953 – 1979 leta.
Bunker je tudi po zadnji vojni ostal nepoškodovan, tako da je zanimivo slišati zgodovino
bunkerja in si ga ogledati). Sledi skupno kosilo v bližini Konjica ob 12.30 uri. Po krajšem počitku
ob 14.00, bomo nadaljevali pot v Tjentište kjer stoji spomenik 3301 žrtvi Bitke na Sutjeski.
Predviden prihod v Tjentište ob 16.30 in odhod ob 17.45 proti Sarajevu. Prihod v Sarajevo ob
19.30. Nastanitev v hotel in sledila bo skupna večerja.

27.05.2014 (torek) Po zajtrku ob 7.00 uri si bomo z lokalnim vodičem ogledali nekaj
znamenitosti v mestu. Po skupnem kosilu, najkasneje ob 14.00 bomo nadaljevali potovanje proti
domu. Z nekaj kratkimi postanki se bomo zvečer predvidoma ob 24.00 uri vrnili v Sežano.

Cena izleta 222,oo € ( zavarovanje, prevoz, vodenje, vstopnine, 3 x nočnina, 3 x zajtrk, 3 x
večerja, 2 x koslilo v Konjicu in Sarajevu.

( Sami boste poskrbeli za kosilo v Kumrovcu, in Drvarju. V Kumrovcu je ponavadi veliko stojnic
s hrano (meso na žaru, pasulj, golaž), mislim da bo tudi v Drvarju na proslavi poskrbljeno za
hrano in pijačo, vse ostalo pa je v ceni izleta.

Akontacija 120 € do 10.05.2014 razliko 102 € bomo pobrali na avtobusu.

Plačilno sredstvo je Konvertibilna Marka 1€ = 2 KM, lahko plačujete tudi z € vendar vzemite s
seboj bankovce v manjših apoenih 5, 10, 2o €.

Prevoznik je podjetje EDOTOUR iz Matenje Vasi.
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Zaradi velikega zanimanja vas prosim, da se čim prej odločite za izlet in pokličete po telefonu
Lilijano na 031/635-732. Tudi za dodatne informacije.

Lepo pozdravljeni,

Bojan PAHOR
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