Byen som nektet og dø
-Opplev olympiabyen Sarajevo
I over tre år var innbyggerne i Bosnia-Hercegovinas hovedstad overlatt til seg selv,
omringet av skarpskyttere og bombekastere. Det har gitt dem god grunn til å leve livet med
nyvunnet entusiasme i etterkant. Fra 1992 til 1995 var Sarajevo omringet av serbiske
styrker, men de klarte aldri å innta hovedstaden. Innbyggerne, som besto av både
bosniere, serbere og kroater, nektet å gi seg. Allikevel påvirket beleiringen hvert eneste
menneske i byen - hver eneste dag. På Sarajevos historiske museum finnes en
tankevekkende utstilling som viser dagliglivet i byen under krigen, komplett med et ferdig
innredet kjøkken som illustrerer hvordan det var å bo i en toromsleilighet uten strøm og
vann, med den kontinuerlige faren for at en granat når som helst kunne slå gjennom
vinduet. I veggene og gulvet på museet kan man se kulehull - skader bygningen fikk under
krigen, som fremdeles ikke er reparert. En reise til en av Europas vakreste byer.
Dag 1. Hjemsted – Sarajevo
Fremmøte ved Oslo Lufthavn med ankomst Sarajevo
utpå ettermiddagen.
Ved ankomst venter vår lokalbuss som kjører til Hotel
President som blir vår base. Sarajevo er den virkelige
linken mellom øst og vest og betegnes som en
møteplass for de forskjellige kulturer.
Dag 2. Sarajevo med lokalguide
Vi starter dagen med en guidet vandring i Sarajevo.
Med over 70 moskeer og den tyrkiske basaren
Bascarsija er byen eksotisk for de fleste av oss, selv
om dens orientalske utseende nok var mer karakteristisk før borgerkrigen som varte til
1994. I dag aner du et kosmopolitisk preg med en liten "touch" av Østen. Ettermiddagen
fri.
Dag 3. Utflukt til Mostar
I dag tar vi en heldagsutflukt til Mostar. Sammen med vår lokalguide blir vi med på en
vandring rundt i byen. Området rundt Mostar er det økonomiske, politiske og kulturelle
sentrum i Hercegovina. Elven Neretva renner igjennom sentrum og deler byen i to. Vi tar
en spasertur over den kjente gamle steinbroen som binder byen sammen. Den gamle
broen som er et kjent mesterverk innen tyrkisk arkitektur ble ødelagt i borgerkrigen, men er
i dag restaurert og gjenoppbygd. Vi spiser lunsj før vi fortsetter turen til Blagaj som er en
hyggelig fredfull oase som ligger ved utløpet av elven Buna like utenfor Mostar . Her tar vi
tar en stopp før vi kjører tilbake til vårt hotell.
Dag 4. Dagen er din
Dagen er din til å gjøre akkurat hva du vil. Rusle i byen
og kanskje handle en liten suvenir, det hører med for alle
etter et opphold i Sarajevo. Kanskje en liten kafe hvor du
kan nyte lokale retter men også en hamburger om
ønskelig.

Dag 5. Utflukt til Kraljeva Sutjeska
I dag blir det en halvdasutflukt til Kraljeva Sutjeska, en landsby med en rekke viktige
historiske steder. Bobovac et bosted for de bosniske konger i middelalderen, åsted for
mausoleet av de kongelige og restene av Kotromanic dynastiets slott. Her finnes et
gammelt Bosnisk hus med den opprinnelige arkitekturen fra det 18. århundre. Den
Mehmed II Fatih moskeen fra 15- tallet som hevder å være den eldste i Bosnia og
Herzegovina. Vår guide tar oss med på en uforglemmelig sightseeing.
Dag 6. Utflukt til Jajce
I dag tar vi en dagsutflukt til byen Jajce. Den mest kjente symbolet på Jajce er den
imponerende 20 meter høye fossen (som ligger ved utløpet der elven Pliva renner ut i elva
Vrbas). Fossen ligger i hjerter av byen, noe som gjør Jajce til en av de mest unike byene i
verden. Dagen vil gi oss naturopplevelser som vi garantert aldri vil glemme. Lunsj under
dagen.
Dag 7. Dagen er din
La inntrykket av byen, landet, folkeslaget og kulturen synke inn hos deg. Kanskje har du
allerede bestemt deg for å komme tilbake. Kvelden avsluttes med middag på en koselig
restaurant med lokale matretter og musikk.
Dag 8. Sarajevo – Hjemsted
Etter noen spennende og innholdsrike dager takker vi for oss og kjører tilbake til flyplassen
på ettermiddagen, med ankomst Oslo Lufthavn på kvelden.
Vel tilbake i Norge takker vi for turen med minner om Bosnia. På gjensyn.
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