
Ontdek Bosnië & Herzegovina 

Type: Actief, Cultuur, Teambuilding 

 

 

Dag01 | Aankomst en kennismaking Sarajevo 

Aankomst en transfer naar de stad.  

Afhankelijk van de tijd van aankomst, een kennismaking wandeling door het onbekende Sarajevo.  

Via steile en smalle straatjes naar het hoger gelegen stukje Sarajevo waar je een mooi zicht hebt 

op de stad in de avond en waar je iets kan drinken in mooie en charmante panorama-cafeetjes. 

Gezamenlijk dineren we in een van de plaatselijke restaurantjes. 

 
Dag02 | Sarajevo de poort naar het Oosten 

Stadswandeling van 4u, start in het Ottomaans gedeelte, naar bazaar en oud centrum, langzaam 

richting naar de Westerse of Habsburgse gedeelte. Een rijke geschiedenis van multicultureel leven, 

hiervoor bezoeken we enkele religieuze gebouwen (moskee, synagoge, orthodoxe en kathlolieke 

gebouwen allemaal in een straal van 500m). We lunchen in een van de traditionele restaurantjes. 

Vervolgens bezoeken een museum over traditionele Bosnische liederen en muziek. Natuurlijk 

bezoeken we ook een aantal monumenten van de afgelopen oorlog en drinken een koffie/thee in 

Caffe Tito en zien/voelen hoe Sarajevo ademt. Op het einde van de dag vertrekken we richting het 

zuiden, waar we in de bergen slapen in Lodges. 

 

Dag03 | Mountainbike rit door puur Herzegovina 

Door de hoogteverschillen en de vele onverharde wegen en routes maken Herzegovina uitermate 

geschikt voor mountainbikeritten. In onze streek hebben we een aantal uitgezette routes die een 

onvergetelijke indruk zullen nalaten. 

 

Dag04 | Rafting op de Neretva 

Op een kwartiertje rijden komen we aan de prachtige Neretva rivier, ook wel een van de mooiste 

rivieren in Bosnië en de Balkan. Onder begeleiding van ervaren rafters gaan we op avontuur, mooie 

uitzichten, helder water, diepe ravijnen en de schoonheid van ongerepte natuur. Deze trip zal een 

5-6u in beslag nemen met een heerlijke BBQ onderweg. 

 

Dag05 | Multiculturele uitstap Konjic 

Een dag vol verrassingen, na het ontbijt vertrekken we met het openbaar vervoer (lokale bus + 

ontmoeting bevolking) naar Konjic. Een stadswandeling begint met een mooi uitzicht op de stad, 

we bezoeken enkele begraafplaatsen van verschillende bevolkingsgroepen. Daarna proberen we een 

bezoek te brengen aan Tito’s Ark, een gigantische tot voor kort geheime atoomschuilkelder, die 

tijdens de koude oorlog in de jaren vijftig werd gebouwd. De Ark ligt op militair domein en we 

hebben een speciale toestemming nodig voor een bezoek. De avond sluiten we af in een van de 

gezellige restaurantjes aan het water. 

 

  



Dag06 | Ontdek de bergen van Herzegovina 

Na een stevig ontbijt met vers en zelfgebakken brood + andere streekproducten maken we een 

wandeling naar de bergen van Visocica. Via het pad van de herder door de mooie stille bergen. Het 

gebergte (hoogste punt 1940m) vormt de natuurlijkje grens tussen Herzegovina en Bosnië. 

Ondertussen vertelt een herder over de rijke historie van het gebied. De moeilijkheidsgraad van de 

wandeling is gemakkelijk aan te passen aan de wensen van de groep. We lunchen in de bergen en 

onderweg kopen we lokale streekproducten waarmee we in de avond ons eten gaan klaarmaken. 

 

Dag07 | Keuzedag 

Vandaag kan er gekozen worden uit allerlei activiteiten: 

- Samen koken en knutselen 

- Wandeling in de omgeving Idbar naar het Zec gebergte ( onderdeel hoogste gebergte 

Herzegovina Prenj tot 2100m) 

- Varen op een vlot over een stuwmeer en stoppen op allerlei geheime baaitjes en dorpjes. 

Op het vlot eten we traditionele Bosnische Pita. 

 

Dag08 | Afscheid Herzegovina en vertrek 

Na het ontbijt taxi naar de luchthaven of vertrek met eigen vervoer. 

 

EXTRA MOGELIJKHEDEN 

- Olympisch gebergte rondom Sarajevo 

- Bergdorpje Lukomir 

- Wijnroute door Bosnië 

- WO II en geschiedenis 

- …  



DETAILS EN PRIJS 

650€ (afhankelijk van het seizoen en aantal personen) 

Inclusief: 

Volpensioen (ontbijt, lunch, diner) 

Vervoer van en naar vluchthaven 

Overige transfers 

Overnachtingen 

Excursies 

Nederlands / Engelstalig gids 

Raften 

Verhuur van fietsen 

Exclusief:  

Vervoer naar Bosnië (eigen vervoer of vlucht) 

Eigen consumptie 

Persoonlijke uitgave 

Entree van musea, bv.Tito´s ARK 

Toeristische taks 

Verblijf:  

Aan het meer van Boracko verblijft u in moderne en erg mooi uitgeruste chalets/lodges. Elke lodge heeft een 

badkamer. De indeling van de kamers wordt gemaakt op basis van de man/vrouw verdeling in de groep. 

Comfortabel, authentiek, duurzaam en kleinschalig zijn de steekwoorden voor de Lodges van Herzegovina 

Lodges. Er zijn verschillende terrassen waar mensen in alle rust kunnen genieten van de natuur of lekker lezen. 

Er is een grote gezamenlijke binnen- en buitenkeuken waarop de eigenaren/beheerders bijzonder trots zijn en 

waar de lekkerste streekgerechten uit de pannen komen. Als een speciale service aan Nederlandse toeristen is 

in elk huis of appartement een kleine selectie van Nederlandse boeken aanwezig. In Sarajevo overnachten wij 

op vergelijkbare kleine hotels of particuliere gasthuizen. 

 

CONTACT 

CANIPEL Jelle 

+32498460986 

Jellecanipel@pandora.be 

 https://www.facebook.com/pages/Gloryus/470480099718225 
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