Rundtur på Balkan

Indvielse af lejrcentret i
Gjakova/Kosovo
31. august – 7. september 2019
Turen arrangeres af Arne Nielsen og Arne Jørgensen fra Hardernes Y’s Men’s Club i samarbejde med Holstebro RejseCenter
Program:
Kl.

Lørdag den 31. august 2019

Flynr:

Togforbindelse til/fra Kastrup oplyses i god før afrejsen (for egen regning)
17.45
19.30

Afgang Københavns Lufthavn
Ankomst Wien Lufthavn

OS 304

20.20
21.30

Afgang Wien Lufthavn
Ankomst Sarajevo Lufthavn

OS 759

Bustransport til hotellet i Sarajevo
Kl.

Søndag den 1. september 2019

08.00

Morgenmad på hotellet
Sightseeingtur
med
guide
i
Sarajevo. Undervejs bliver der
kaffepause samt tid til en snack.
Med et indbyggertal på 275.524 er
Sarajevo det største byområde og
hovedstad i Bosnien-Hercegovina.
Byen er grundlagt i 1462, men
bosættelsen i området går helt
tilbage til præhistorisk tid. Efter at
have rejst sig som en osmannisk
fæstning i det 15. århundrede, har byen tiltrukket stor international
opmærksomhed. Sarajevo kom i fokus da ærkehertug Franz Ferdinand blev
dræbt i byen i 1914, som var mordet der startede 1. verdenskrig. 70 år senere
kom byen i et mere positivt fokus med sit værtsskab ved vinter-OL i 1984. Fra
1992 til 1995 gennemgik Sarajevo den længste belejring i moderne miltærhistorie
under den bosniske krig. Efter krigen begyndte man at genopbygge byen, og i
2003 var det mest af byen repareret.
Sarajevo er i dag berømt for at have en traditionel religiøs diversitet, hvor
repræsentanter for islam, katolicisme og østlig ortodoks kristendom har levet
fredfyldt side om side i århundrede. Yderligere, er byen rig på mange museer som
man har mulighed for at besøge.
Overnatning i Sarajevo.
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Kl.

Mandag den 2. september 2019

08.30

Morgenmad på hotellet
Bustransport fra Sarajevo til Mostar
Sightseeing i Mostar
I den sydlige del af Bosnien-Hercegovina
finder man byen Mostar, som blev
grundlagt i 1452. Mostar er delt af floden
Neretva som løber igennem, og deler
byen i en østlig og vestlig del som er
bundet sammen af broen ”Stari Most”
som betyder den gamle bro. Den vestlige
side er stærkt kroatisk domineret og den
østlige side er bosnisk-muslimsk domineret.
Under krigen i Bosnien-Hercegovina var Mostar den by der blev hårdest ramt,
hvor den historiske by blev skudt ned af kroatiske morter- og kampvognsild. Krigens spor kan stadig ses rundt i gadebilledet den i dag, selvom om broen og
mange bygninger er blevet genopbygget.
Mostar er venskabsby med lang række byer verden over, heriblandt Vejle.
Fælles frokost på lokal restaurant og herefter videre med bus til Dubrovnik
Overnatning i Dubrovnik

Kl.

Tirsdag den 3. september 2019

08.00

Morgenmad på hotellet
Sightseeing med guide i Dubrovnik
Dubrovnik er en kroatisk by der ligger
ved Adriaterhavet. Byen er anlagt i det
7. århundrede og var et vigtigt kulturcentrum og handelsområde i middelalderen. Under borgerkrigen på Balkan
blev byen udsat for bombardementer og
har ligesom mange lande på Balken en dramatisk historie.
I dag er Dubrovnik blomstret op som aldrig før og er en af de mest populære feriebyer i Kroatien. På den imponerende bymur har man en fantastisk udsigt ud
over de karakteristiske terracottatage, tårne, fortet og det azurblå Adriaterhav.
Overnatning i Dubrovnik

Kl.

Onsdag den 4. september 2019
Morgenmad på hotellet
Bustransport langs kysten med stop i Kotor og derfra videre til Skadar Lake, hvor
der er tid på egen hånd, inden bussen fortsætter mod Podgorica.
Overnatning i Podgorica.
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Kl.

Torsdag den 5. september 2019
Morgenmad på hotellet
Bustransport til Peja, hvor vi besøger
YMCA’s lokaler i Peja. Turen afsluttes
med frokost.
Peja (Peć) er en by i Peć distriket i Kosovo, med 48.962 indbyggere. Rugova
Floden, som er en af Europas længste og
dybeste floder, ligger ca. 3 kmfra Peja.
Bussen fortsætter til Gjakova. Undervejs
besøges Junik YMCA samt massegrav fra
krigen.
Overnatning i Gjakova
Med et indbyggertal på ca. 50.000 er
Gjakova, Kosovas 5. største by. Byen,
der stammer fra 1485, gennemgik i det
17. århundrede en rivende udvikling med
bygning af mange moskeer, smukke
hamam’er, den renoverede Grand Bazar,
som blev alvorligt skadet i 1999. Bazaren er én af de længste på Balkan.

Kl.

Fredag den 6. september 2019
Morgenmad på hotellet i Gjakova
Besøg i YMCA’s genbrugsbutik og foreningslokaler i Gjakova
Samvær med Y’s men’s Club Gjakova samt indvielse af YMCA-lejren
Bus til rådighed hele dagen.
Overnatning i Gjakova.

Kl.

Lørdag den 7. september 2019

07.30

Morgenmad og tjek ud fra hotellet

08.30

Afgang til Pristina Lufthavn

12.40
14.25

Afgang Pristina Lufthavn med Austrian Airlines
Ankomst Wien Lufthavn

OS 778

15.15
16.55

Afgang Wien Lufthavn med Austrian Airlines
Ankomst Københavns Lufthavn

OS 303

??

Afgang med tog til Holstebro m.v. eller på egen hånd
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Pris pr person i delt dobbeltværelse kr. 8.350,Tillæg for enkeltværelse kr. 1.850,-.
Prisen inkluderer:
Flyrejse København til Sarajevo og retur fra Pristina til København
Nugældende skatter og afgifter
7 nætter i delt dobbeltværelse
Alle bustransporter, som nævnt i programmet ovenfor
Guidede ture i op til 2 timer i Sarajevo, Mostar og Dubrovnik med engelsktalende guider
7 x morgenmad
5 x middage eller frokoster
Kaffe på lokal cafe under rundturen i Sarajevo
Let snack efter rundturen i Sarajevo
Bidrag til rejsegarantifond
Prisen inkluderer ikke:
Togrejse til/fra København
Drikkevarer
Drikkepenge
Sygdomsafbestillings- og rejseforsikring (tilbud på dette gives gerne)
I øvrigt andet end nævnt ovenfor

Tilmelding, betaling m.v.
Af hensyn til turens planlægning beder vi venligst om bindende tilmelding til Anne Davidsen,
Holstebro RejseCenter via mail: anne@holrc.dk eller tlf. 9610 1009. Tilmelding efter ”først-tilmølle”-princippet. Tilmeldingsfrist 6. januar 2019. Ved evt. senere tilmelding garanteres
prisen ikke.
Faktura på ikke-refunderbart depositum kr. 2.000,- per person sendes til betaling 8 dage efter
tilmelreservation. Restbeløbet, som ligeledes er ikke-refunder bart, forfalder 65 dage før afrejse.
Der tages forbehold for ændringer i programmet. Endvidere tages forbehold for gennemførelse af turen ved for få tilmeldinger.
Minimum antal deltagere er 36 personer, maksimum 44 personer.
For betingelser, der ikke er omfattet af ovenstående henvises til:
http://holstebrorejsecenter.dk/ferie/generelle-betingelser.aspx

Teknisk arrangør: Holstebro RejseCenter, Gartnerivej 11, 7500 Holstebro
www.holstebrorejsecenter.dk
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