Výlety do Sarajeva 2020
Program:
1. den (čtvrtek 9.4. / středa 22.4.):
- Po obědě příjezd do Sarajeva
- Pěší prohlídka města s místním průvodcem – uvidíme turecké centrum města, novější část
vybudovanou za Rakouska-Uherska a také místo atentátu na Františka Ferdinanda d´Este
2. den: - Dopoledne volný program (možnost návštěvy krásného parku u pramenů řeky Bosny)
- Odpoledne návštěva muzea tunelu (jediné spojení města se světem za obléhání v 90. letech)
- Procházka korytem zchátralé bobové dráhy vybudované pro ZOH 1984 k horní stanici lanové
dráhy, odkud je nádherný výhled na celé Sarajevo
- Večer společná večeře s nabídkou bosenských specialit
3. den: - Výlet do Mostaru, turistické perly země (pro zájemce s komentovanou prohlídkou méně
známých míst, například poničeného partyzánského pomníku či sochy Bruce Lee)
- Návštěva muzea bitvy na Neretvě, jednoho ze dvou nejvýznamnějších střetnutí 2. světové
války na území Bosny a Hercegoviny
- Večer společná návštěva restaurace v Sarajevském pivovaru
4. den: - Cestou do Budapešti zastávka ve městě Vukovar, kde v roce 1991 de facto vypukla občanská
válka v Chorvatsku a došlo zde k prvním hromadným etnickým čistkám.
- Večer příjezd do Budapešti a ubytování se v osvědčeném hostelu v centru města
5. den: - Dopoledne komentovaná prohlídka Budapešti zahrnující nejvýznamnější památky na obou
březích Dunaje
- Odpoledne odjezd do ČR

Termíny:
Výlet se koná ve dvou termínech. Program je stejný, liší se pouze v následujícím:
1. termín 9.4.-13.4.: Odjezd ve středu 8.4. ve 21:00 z Prahy, návrat v pondělí 13.4. ca. 22:30 do Prahy.
Koná se o Velikonocích (pátek a pondělí státní svátek, ve čtvrtek děkanské volno na FSV, FF i FHS UK).
Studenti nezmeškají žádný den školy, pracující potřebují jen 1 den dovolené z práce.
2. termín 22.4.-26.4.: Odjezd v úterý 21.4. ve 20:30 z Prahy, návrat v neděli 26.4. ca. 23:00 do Prahy.
Druhého termínu se jako průvodce zúčastní jeden z předních českých balkanistů doc. Hladký, autor
mnoha odborných publikací, mimo jiné knihy „Bosenská otázka v 19. a 20. století“. Při návštěvě
Vukovaru bude návštěva památníku navíc doprovázená výkladem místního průvodce. V Budapešti
bude možnost navštívit lázně s nočním provozem (do 4:00), ze kterých je nádherný výhled na
osvětlené město přímo z bazénu.

Cena:
Celková cena 5.600 Kč zahrnuje (stejná pro oba termíny):
- dopravu autobusem
- 3x ubytování v hostelu v Sarajevu
- 1x večeři s grilovanými bosenskými specialitami
- 1x ubytování v hostelu v Budapešti se snídaní
- služby organizátora po celou dobu výletu
- prohlídku Sarajeva s místním průvodcem
- komentované prohlídky Mostaru a Budapešti
- vstup do 2 muzeí v Bosně a Hercegovině a do památníku ve Vukovaru

Kontakt:
Email: vylety.uk@seznam.cz
Telefon: 775 337 123
Informace o výletu také na FB:
1. termín (velikonoční): https://www.facebook.com/events/1346893678829831/
2. termín (s doc. Hladkým): https://www.facebook.com/events/893986057718706/

