Bosna a Hercegovina na kole
balkánské bajkování po horách Bosny a Hercegoviny

Detaily zájezdu
Nástupní místa: Bratislava Brno Praha
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem včetně kol, 9x ubytování (1x horská chata, 6x kemp, 2x tábořiště), vstupné do
NP Sutjeska a k Trnovačku jezeru, průvodce, pojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK a 2x
pišingr Chimpanzee
Studentská cena: 9.900 Kč
Délka: 12 dnů
Náročnost: 3-4
Doprava: autobusem
Stravování: bez stravy
Ubytování: horská chata, kemp, tábořiště
Navštívíme: Bosna a Hercegovina
Typ zájezdu: Cykloturistika, MTB zájezdy, Zájezdy na Balkán

Program zájezdu
1.-2. Po nočním přejezdu z ČR se seznámíme s balkánskou atmosférou centrální Bosny. Na rozjezd si

dáme vyhlídkovou trasu v pohoří BJELAŠNICA. Navštívíme Lukomir - nejvýše položenou vesnici v
Bosně a Hercegovině a přes malebné sedlo Gradina dojedeme k pramenům říčky Tušily ( ↔ 45 km, ↕
700 m).
3.-4. Přes krasové pohoří VISOČICA přejedeme do údolí řeky Neretvy až k jezeru Boračko ( ↔ 55
km, ↕ 750 m). Od Boračka jezera vyrazíme do vápencového království pohoří PRENJ do sedla
Rujiště ( ↔ 30 km, ↕ 1000 m). Neúnavní bajkeři mohou tento den zpestřit výjezdem na vrchol
Borašnica (↔ 25 km, ↕ 1.300 m). Zájemci si užijí rafting v úchvatném kaňonu řeky Neretvy (cca 25
EUR) a od Boračka jezera vyrazíme do vápencového království pohoří PRENJ do sedla Rujiště (↔ 30
km, ↕ 1.000 m).
5.-6. Projedeme se širokým krasovým údolím v podhúří Prenje, Veleže a Crvanje, navečer se
podíváme k nejmohutnější bosenské vyvěračce Vrelo Bune (↔ 75 km, ↕ 750 m). Další den si od
cyklistiky odpočineme, navštívíme hercegovskou perlu MOSTAR
se slavným Starým mostem a
odpoledne se autobusem přesuneme do NP Sutjeska na východu země.
7.-9. Tři dny strávíme v NP SUTJESKA. Nejprve vyrazíme údolím mezi
pohořími Lebršnik a Volujak, poté sjedeme do vesnice Tjentiště (↔ 42 km, ↕ 600 m). Místními
furgony vystoupáme do sedla Prijevor a po svých dojdeme k malebnému Trnovačku jezeru. Od
jezera je možné vyběhnout na nejvyšší bosenskou horu BOSANSKI MAGLIĆ (2.386 m). Zájemci
mohou na Prijevor vyjet na kole. Třetí den zamíříme k Orlovačku jezeru v pohoří ZELENGORA (↔
65 km, ↕ 1.100 m).
10. Poslední cyklistický den projedeme podhúřím Treskavice zpátky do pohoří Visočica a
Bjelašnica a zalesněnými svahy Igmanu sjedeme do Sarajeva ( ↔ 85 km, ↕ 1.400 m).
11.-12. S Bosnou se rozloučíme výletem na bobovou dráhu z XIV. ZOH a prohlídkou hlavního města
SARAJEVA s pohnutou historií. Nakoupíme suvenýry, vypijeme poslední bosenskou kávu a vyrazíme
zpět do ČR. Příjezd do Brna v ranních hodinách.
Doporučený typ kola: horské
Povrch: 65% šotolina/makadam,35% asfalt, výjimečně terén

Nejčastější dotazy
Jaké je zajištěné ubytování?
Nocovat budeme 1x na horské chatě, 6x v kempu, 2x na tábořištích ve vlastních stanech a spacácích.
Nemáte-li vlastní stan, spacák či karimatku, můžete si je zapůjčit v naší půjčovně.
Co si představit pod pojmem "balkánský kemp"?
Balkánské kempy jsou oproti standardním kempům ze západní Evropy teprve v plenkách, takže
rozhodně nečekejte žádný velký komfort. Většinou budeme moc rádi, když v něm poteče voda a bude
fungovat záchod. Hygiena bude jednou velkou improvizací. Jednoduše proto, že tu lepší kempy
nejsou. Zároveň ale platí, že kde nejsou kempy, nepotkáte ani davy turistů a odměnou za trochu
nepohodlí jsou krásné autentické zážitky, a právě proto máme Balkán tak rádi.
Jaké je zajištěné stravování?
Stravování je po celou dobu zájezdu ve vlastní režii. Mimo civilizaci se bude určitě hodit vybavení na

vaření. Potraviny bude možno dokoupit v bosenských městech a vesnicích a často bude také
příležitost ochutnat speciality místní bosenské kuchyně.
Jak jsou organizované cyklovyjížďky?
Od průvodce dostanete barevnou mapu a itinerář doporučených cykloetap, přičemž na vyjížďku
můžete vyrazit buď individuálně, nebo následovat průvodce, který pojede právě doporučenou trasu.
Během etap jedeme nalehko, na většině trasách se lze občerstvit v místních hospůdkách a krámcích,
občas je vhodné přibalit do batohu svačinu.
Jak dlouhé jsou jednotlivé cykloetapy? Je možné si je zkrátit?
Délka jednotlivých etap je uvedena v závorce na konci popisu jednotlivých dní v programu zájezdu.
Některé z etap je možné zkrátit. Doprovodný autobus povětšinou nebude kopírovat cestu na kolech,
a tudíž ho vesměs uvidíme jen ráno a večer.
Jak bude zajištěna doprava účastníků a přeprava kol?
Budeme cestovat zájezdovým autobusem, který budeme sdílet se dvěma turistickými skupinami jednodenní túry a vícedenní přechody. Kola přepravujeme v zaplachtovaném cyklovleku, v němž jsou
pevně uchycena do speciálních držáků. Pro 100% ochranu je vhodné kolo chránit vhodným obalovým
materiálem.
Je do Bosny a Hercegoviny potřeba nějaké očkování?
Do žádné ze zemí, které navštívíme, se nevyžadují zvláštní očkování, ale není na škodu zkontrolovat
si platnost očkování proti tetanu.
Jaké jsou potřeba cestovní doklady?
Na cestu do navštívených zemí nám stačí občanský průkaz. Ten však musí být vybaven strojově
čitelnou zónou (dvouřádkový číselný a písmenkový kód na spodní části přední strany).
Jak budou zajištěny průvodcovské služby?
Zájezd bude veden česky, případně slovensky hovořícím průvodcem. Telefonický kontakt na
průvodce obdržíte v první den zájezdu.
Ostatní podrobné pokyny k zájezdu (tzv. rodokaps) obdržíte zhruba 2-3 týdny před odjezdem.

