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Sjáðu brot af Balkanskaganum ... 
... létt göngu- og skoðunarferð um Serbíu, Bosníu & Herzegovinu og Króatíu – 10 dagar / 9 nætur 

Fararstjórn: Steinunn Steinarsdóttir – Malik Pirkic, Bosnískur leiðsögumaður, með hópnum allan tímann – auk þeirra 
staðarleiðsögumenn á mörgum stöðum.  
Dagsetning: 28. ágúst – 6. september 2020 
 

Hér höfum við sett saman ferð um nokkar af þeim perlum sem farið hefur verið um í Balkan- ferðum okkar undanfarin ár, 

auk þess sem nokkur ný svæði koma inn. Minni akstur, meira gengið 😊 
Löndin á Balkanskaganum og Dinarisku alparnir eru falleg svæði að fara um og þar eru náttúruperlur á hverju strái, auk 
þess sem þorp, bæir og borgir bera langri búsetu glöggt vitni. Víða verður farið til þess að skoða náttúru og nýjar og eldri 
byggingar, fræðast um búsetu á svæðinu o.s.frv. 
Þetta er létt göngu- og skoðunarferð þar sem farið verður um Belgrad í Serbíu, nokkur svæði í Bosníu og Hersegóvínu og 
hluta Króatíu.  
 „Göng vonar“ í Sarajevo (frá Balakan stríðinu í 
lok síðustu aldar), upphafsstaður fyrri 
heimsstyrjaldarinnar, þjóðgarðar í Króatíu og 
kjarnorkubyrgi Títos, fjöll og dalir, ár og fossar, 
moskur og kirkjur, hús og hýbýli, fólk og fénaður 
– allt eru þetta bara smá dæmi um það sem 
skoðað verður í þessari fjölbreyttu ferð! 
Steinunn fararstjóri bjó um tíma í Sarajevo og 
þekkir vel til svæðisins. Hún, Bosníski 
leiðsögumaðurinn og staðarleiðsögumenn 
hverju sinni munu leggja sig fram við að veita 
hópnum eins góða þjónustu og mögulegt er, til 
þess að farþegar fái að njóta sem best alls þess 
sem boðið er uppá í ferðinni. 
Morgun- og kvöldverðir á gististöðunum, en 
miðdegishressing eftir aðstæðum hverju sinni. 
 

Mikið innifalið í verði ferðarinnar! 
Lágmarks fjöldi 12 manns, hámark 18. 
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Ferðaráætlun: 
Dagur 1 - föstudagur, 28. ágúst 
Flogið til Zürich og þaðan til Belgrad 
Flogið með Icelandair til Zürich og þaðan áfram með Air Serbia yfir til Belgrad. 
Áætluð lending þar kl 17:00 og þaðan ekið beint heim á hótel. 
Gisting í Belgrad. 
 

Dagur 2 - laugardagur, 29. ágúst 
Belgrad – Sarajevo 
Skoðunarferð og göngutúr til þess að kynnast sögu og byggingum Belgrad, 
sem hefur verið höfuðborg Serbíu síðan 1403 og var höfuðborg Júgóslavíu 
1945-1992. Engin heimsókn til þessarar fornfrægu borgar telst fullkomin 
nema gengið sé um gamla virkið þar sem m.a. blasa við ármótin fljóta þar 
sem Sava rennur í Dóná.  
Akstur u.þ.b. 330 km – u.þ.b. 6 klst. – Gisting í Sarajevo. 
 

Dagur 3 - sunnudagur, 30. ágúst 
Dagur í Sarajevo   
Sarajevo borgin er í Sarajevodalnum í Bosníuhluta landsins, í miðju 
Balkanskagans og umkringd fjöllunum í Dinarísku ölpunum. Hún er frekar lítil, 
með u.þ.b. 275 þús. íbúa, en afskaplega snotur og gaman að fara um hana. 
En vissulega hefur á ýmsu gengið í sögu hennar og nærtækast er nærri 
fjögurra ára umsátur um hana á árunum 1992-1996. M.a. verður farið að 
innganginum að „Göngum vonar“, þar sem var eina útgöngu- og 
aðflutningsleið íbúa borgarinnar í umsátrinu. En svo er líka farið að upptökum 
Bosna árinnar, farið um gamla hluta borgarinnar og skoðaður bæði kristni og 
múslimski hluti hennar. Frjáls tími seinnipartinn. 
Gisting í Sarajevo 
 

Dagur 4 - mánudagur, 31. ágúst 
Dagsferð til Lukomir og Bjelašnica 
Nú verður farið í dagsferð til Bjelašnica fjallsins og  Lukomir -efra og neðra-, 
sem eru kölluð síðustu fjallaþorp Bosníu. Þar er útsýnið fagurt en harðbýlt og 
þarna verður lífi íbúanna kynnst og snæddur með þeim dæmigerður 
hádegisverður (innifalinn). Stuttar og léttar göngur með staðkunnugum 
leiðsögumanni til þess að sjá Rakitnica gljúfrið og Peruce fossinn. 
Ganga dagsins: Létt, u.þ.b. 3 klst. – Gisting í Sarajevo 
 

Dagur 5 - þriðjudagur, 1. september 
Tító byrgið, Blidinje og Mostar 

Snemma þarf að leggja í hann þennan 
daginn því dagskráin verður hlaðin af 
áhugaverðum skoðunar- og 
gönguferðum; Byrjað verður á því að 
fara til Konjic til þess að skoða 
kjarnorkuhelda neðanjarðarbyrgi Títós 
Júgóslavíuforseta.  
Þaðan ekið til Čvrsnica fjallsins og 
Blidinje náttúruverndarsvæðisins í 
norðurhluta Herzegovinu. 
Þar verður farið í frekar létta u.þ.b. 3-4 
klst. gönguferð upp á fallegan 
útsýnisstað. Eftir það ekið til Mostar 
borgarinnar sem er á heimsminjaskrá UNESCO. Í beinu framhaldi af komunni þangað 
verður farið til þess að skoða „gömlu“ brúna, eitt þekktasta kennileiti landsins! 
Akstur u.þ.b. 180 km – u.þ.b. 3 klst. – Gisting í Mostar 
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Dagur 6 - miðvikudagur, 2. september 
Kravica fossarnir og Split 
Kravica fossarnir eru í Hersegovinu. Eftir að hafa skoðað þá verður farið yfir 
landamærin og ekið til Split, fallegrar borgar á Dalmatíuströnd Króatíu. Þar 
verður farið gangandi í skoðunarferð um borgina sem íbúarnir kalla „fegurstu 
borg í heimi“. Eftir það fjáls tími áður en farið verður á hótelið. 
Akstur u.þ.b. 150 km – u.þ.b. 2,45 klst. – Gisting í Split 
 

Dagur 7 - fimmtudagur, 3. september 
Krka þjóðgarðurinn og Zadar 
Ekið til Lozovac þaðan sem farið verður í hálfsdagsferð um Krka þjóðgarðinn 
með alla sína fallegu fossa og flotta landslag. Seinnipartinn komið til Zadar og 
þar verður gengið um gamla bæjarhlutann með fullt af fallegum byggingum, 
og svo er skylda fyrir alla sem þarna koma að fara út á bryggjukantinn til þess 
að hlusta á hið sérstaka sjávarorgel! 
Akstur u.þ.b. 170 km – u.þ.b. 2 klst. – Gisting í Zadar 
 

Dagur 8 - föstudagur, 4. september 
Plitvice vötnin 
Eftir morgunverðinn verður ekið að Plitvice þjóðgarðinum þar sem farið verður 
í u.þ.b. 3 klst. gönguferð í leiðsögn staðarleiðsögumanns milli vatnanna og upp 
með ótrúlega fallegum fossum eftir góðum stígum og trébrúm – Alveg magnað 
svæði! 
Akstur u.þ.b. 140 km – u.þ.b. 2 ½ klst. – Gisting í nágrenni þjóðgarðsins 
 

Dagur 9 - laugardagur, 5. september 
Rastoke og Zagreb 
Þennan síðasta ferðadag verður ekið í átt til Zagreb, höfðuborgar Króatíu. Á 
leiðinni verður stoppað í fallega þorpinu Rastoke til hressingar og skoðunar, en 
það er í útjaðri bæjarins Slunj. 
Eftir hádegið verður komið til Zagreb og farið í gönguferð um borgina í leiðsögn 
heimamanns. 
Akstur u.þ.b. 140 km – u.þ.b. 2 ½ klst. – Gisting í Zagreb 
 

Dagur 10 - sunnudagur, 6. september 
Heim á leið ... 
Heimferðin verður tekin í tveimur áföngum; Zagreb-Zürich / Zürich-Keflavík, 
áætluð lending á Íslandi kl. 15:55 
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Þjónusta & verð 
 
 

Innifalið  
í verði ferðar 

Flug 28.08.2020: Flug FI-568 Keflavík – Zürich, brottför 07:20 lending 13:05  
                       Flug JU-373 Zürich – Belgrad, brottför 15:20, lending 17:00 
06.09.2020: Flug OU-460 Zagreb – Zürich, brottför 09:10 lending 10:45 
                       Flug FI-569 Zürich – Keflavík, brottför 14:05 lending 15:55  
Vinsaml. athugið að flugtímar geta breyst. 

Gisting 9 nætur á 3*** hótelum og gistihúsum í takt við áætlun ferðarinnar 

Matur Morgunverðir Innifaldir 
Hádegisverðir Ekki innifaldir 

Kvöldverðir Innifaldir  
Ferðir, akstur og 
aðgangseyrir 

Allur akstur sem þarf til að fylla inn í áætlun ferðar.  
Aðgangseyrir á söfn, í þjóðgarða o.þ.h. samkvæmt dagskrá 
 Fararstjórn og 

leiðsögn 
Steinunn Steinarsdóttir og Bosníski enskumælandi leiðsögumaðurinn Malik Pirkic 
Auk þess enskumælandi staðarleiðsögumenn á þessum stöðum: Belgrad, Sarajevo, 
Mostar, Split, Zadar, Plitvice og Zagreb 
Fundur með íslenska fararstjóranum fyrir ferðina. 

Ekki innifalið Drykkir með kvöldverðum 
Þjórfé til leiðsögumanna og bílstjóra 
Annað það sem ekki er talið upp í „innifalið” 

Verð: Verð á mann í tveggja manna herbergi 369.900,- staðgreitt 

Verð á mann í eins manns herbergi 399.900,- staðgreitt 

Greiðslur og 
gjalddagar 

Staðfestingargjald: 

Staðfestingargjald ISK 75.000 þarf að greiða 
innan 7 daga frá pöntun. Athugið að 
staðfestingargjald fæst ekki endurgreitt ef til 
afbókunar af hálfu viðskiptavinar kemur. 

Lokagreiðsla: 

Til að staðgreiðsluverð gildi þarf að greiða ferð að fullu 
í síðasta lagi 8 vikum fyrir brottför, annars hækkar verð 
um 5%. 

Ábendingar: 

Lágmarks þátttaka er 12 manns. Fjallakofinn – Ævintýraferðir / Ferðaskrifstofan Íslandsvinir áskilur sér rétt til að hætta 
við ferð átta vikum fyrir brottför ef þátttaka er ekki næg og mun þá endurgreiða að fullu. 
 

Fjallakofinn – Ævintýraferðir / Ferðaskrifstofan Íslandsvinir og fararstjórar hennar áskilja sér allan rétt til að breyta 
áætlunum ferða ef veður, umferð og/eða ástand vega, eða aðrar ófyrirsjáanlegar aðstæður gefa tilefni til. 
 

Forfallatrygging er ekki í boði í sérferðum ferðaskrifstofunnar. Í mörgum tilfellum er forfallatrygging innifalin í skilmálum 
greiðslukorta og/eða heimilis- og fjölskyldutrygginga fólks og er viðskiptavinum bent á að hafa samband við banka sinn 
eða tryggingarfélag til að kanna stöðu mála. Verð ferðar er háð almennum gengisbreytingum, en breytist ekki eftir að 
hún er að fullu greidd. 
 

Fjallakofinn-Ævintýraferðir / Íslandsvinir eru með skilmála sem unnið er eftir varðandi alferð sem þessa og lesa má um 
hér: http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar  

 

Frekari upplýsingar og skráning í síma 510 9500 eða sendið fyrirspurn á ferdir@fjallakofinn.is 
Farþegar í ferðum Íslandsvina fá sérkjör í útivistarvöruverslunum  „Fjallakofans“ í Hafnarfirði og Reykjavík.  

http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar

