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Dag 1, onsdag 26. september 2018 :
Sørlandet/Telemark/Oslo med buss Stavanger/Oslo med fly, fly til Beograd: Vi kjører tilslutningsbuss fra Sørlandet til Oslo hvor vi flyr kl 13.50 fra
Oslo Lufthavn Gardermoen til Beograd.
Deltakere fra Stavanger som eventuelt
ønsker å være med, kan mot en tilleggspris fly direkte til Oslo Lufthavn Gardermoen. Beregnet ankomst til Beograd kl
16.35 og vår buss og sjåfør står på flyplassen og venter. Vi sjekker inn for
middag og overnatting på vårt hotell
med sentral beliggenhet i Beograd.
Dag 2, torsdag 27. september 2018 : I
Beograd: Vi spiser frokost på hotellet
før vi møter vår lokalkjente guide. Formiddagen går med til sightseeing, mens
ettermiddagen er til fri disposisjon.
Beograd er en storby med 1,6 mill. innbyggere. Byen har alltid hatt en viktig
strategisk beliggenhet ved sammenløpet

av elvene Donau og Sava. Nå preges
byen av å være i økonomisk vekst, med
gamle og nye bygninger om hverandre og et bybilde som preges, dessverre, av
forskjeller folk i mellom - men også de
nyeste bilmodeller og hippeste moter.
Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 3, fredag 28. september 2018 :
Beograd - Podgorica, ca 420 km: Frokost. Vi er nå i Serbia og skal store deler
av dagen fortsatt kjøre gjennom denne
staten. Byer som Valjevo og Uzice passerer vi på vår ferd langs landeveien.
Dermed får vi også et visst inntrykk av
hvordan livet på landsbygda arter seg før vi krysser grensen inn til Montenegro, som ble uavhengige fra Serbia så
sent som 3. juni 2006. I byen Podgorica
stopper vi for middag og overnatting.
Dag 4, lørdag 29. september 2018 :
Podgorica - Dubrovnik, ca 190 km:
Også denne dagen starter med frokost
på hotellet - før vi fortsetter frem mot
kysten av Montenegro. Vi kommer ned

til byene Kotor og Budva, og skal store
deler av dagen følge E65 - før vi utpå
ettermiddagen beregner å være fremme
i Dubrovnik. Her blir det innsjekking for
middag og overnatting 2 netter.
Dag 5 , søndag 30. september 2018 : I
Dubrovnik: Vi starter første dagen her
med frokost og straks etter møter vi vår
lokalkjente guide som skal ta oss med
rundt i denne trivelige og unike byen. Vi
er nå i området Dalmatia og landet er
Kroatia. Byen Dubrovnik ble grunnlagt så
tidlig som år 639 og var en viktig handelsby gjennom mange hundre år. Faktisk konkurrerte byen med Venezia om
handelsherredømmet i Adriaterhavet.
En tid var byen faktisk en del av det
bysantiske riket, og mye av veksten og
velstanden ble tillagt dens dyktige innbyggere – med gode, diplomatiske evner. Dubrovnik er regnet som en av de
vakreste og best bevarte byene i Middelhavsområdet, men ble utsatt for et
voldsomt bombardement under krigen i
det tidligere Jugoslavia i 1991. Deler av
gamlebyen ble skadet, til tross for at
denne var helt uten militær verdi – men
den er i ettertid restaurert tilbake til
det opprinnelige. Resten av dagen er til
fri disposisjon. Middag på hotellet om
kvelden.
Dag 6, mandag 1. oktober 2018 : Dubrovnik - Mostar - Sarajevo, ca 300
km: Vi starter fra Dubrovnik og hotellet
vårt etter frokost. Nå kjører vi nordover
langs kysten og det som kalles Makarska
Riviera. Vakkert landskap! Første stopp
av betydning - blir i byen Mostar. Også
denne byen står på UNESCOs verdensarvliste og er jo kanskje mest kjent for
brua, som også har gitt byen navnet. 9.
november 1993 ble Stari Most, som da
hadde stått siden 1500-tallet, ødelagt

av kroatiske styrker - men den ble rekonstruert og åpnet igjen 23. juli 2004.
Vi gir oss selv litt tid her, før vi kjører
videre gjennom Bosnia-Hercegovina som vi nå er i - til hovedstaden Sarajevo. Sarajevo har flere ganger vært i verdenshistoriens fokus, for alvor første
gang da kronprins Frans Ferdinand av
Østerrike og hans kone Sofie ble skutt og
drept i byen, 28. juni 1914. Skuddene i
Sarajevo som utløste 1. verdenskrig. I
april 1941 invaderte tyskerne Jugoslavia
og bombarderte Sarajevo. Jugoslaviske
partisaner, ledet av Josip Broz Tito,
frigjorde Sarajevo 6. april 1945. Etter
krigen ble byen et viktig industrielt sentrum. Moderne høyhus og boligblokker
ble bygget – og veksten tiltok for alvor
mot 1984 da de olympiske vinterleker
ble arrangert i byen. Kanskje derfor,
virket det ekstra sterkt når Sarajevo ble
omringet av den jugoslaviske nasjonale
hæren og bosnisk-serbiske paramilitære
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styrker 6. april 1992. Beleiringen varte
helt frem til oktober 1995, og vi husker
vel alle de utallige historiene om snikskyttere og hvor vanskelig det må ha
vært å leve i byen i denne tiden. Bl.a.
fikk jo en av byens gater tilnavnet
”Snipers Avenue”. Nå har man sikret,
eller revet og fullstendig restaurert de
fleste av byens ødelagte bygninger, selv
om man fortsatt kan se kulehull og
krigsskader. Middag og overnatting 2
netter i Sarajevo.
Dag 7, tirsdag 2. oktober 2018 : I Sarajevo: Etter frokost på hotellet møter vi
vår lokalkjente guide som skal ta oss
med på en rundtur i byen. Vi får se
kjente steder og severdigheter - men vi
får også tid til å oppleve marked, stemning og butikker… Om kvelden spiser vi
igjen felles middag.
Dag 8, onsdag 3. oktober 2018 : Sarajevo - Split, ca 260 km: Vi starter ut fra
hotellet etter frokost. Vi kjører forbi

Bradina og Jablanica og ut mot kysten.
Her stopper vi i den vakre byen Omis,
hvor kaprerborgen fremdeles rager over
byen og elvemunningen hvor kapreren
gjemte sitt gods og gull. Herfra går turen mot Split og i kveldingen sjekker vi
inn på vårt hotell for middag og overnatting.
Dag 9, torsdag 4. oktober 2018 : Split Oslo/Stavanger med fly, buss til Telemark og Sørlandet: Vi starter dagen
med frokost sammen på hotellet - før
det er klart for avreise og farvel med
Split og Balkan for denne gang. Med bussen vår ut til flyplassen hvor vi har avgang kl 11.35 med Norwegian til Oslo,
med ankomst kl 14.25. Her venter vår
buss som tar reisende til Telemark og
Sørlandet hjemover - mens de som skal
til Stavanger fortsetter kl 15.30 til Stavanger Lufthavn Sola, med ankomst dit kl
16.20.

