
 

 

Medžugorje; energijsko in duhovno 
potovanje 

avtobus, hotel 3-4*, 2 x polpenzion,  30 – 45 oseb 
Posebna ponudba 

 

 
 

Srčno vabljeni na duhovno potovanje v Bosno. Program, kjer bomo obiskali Sarajevo, Mostar in Međugorje, bosta 
vodili energijska terapevtka, svetovalka, motivatorka in pisateljica Minka Gantar (www.srecno-zivljenje.com) in 

terapevtka karmične diagnostike in učiteljica joge, Monika Pekošak (www.jogini.net). 
 

Na tej poti bomo, v družbi srčnih in radostnih ljudi, spoznavali zakonitosti delovanja v energiji, odkrivali svojo 

notranjo moč, svojo modrost in se poglobili v svoje duhovne globine, kjer je doma naša intuicija in smisel življenja. 
Osvobajali se bomo vzorcev, ki nas omejujejo, prebujali bomo svojega notranjega zdravilca in se podali na pot 

vzpostavitve zdravih življenjskih ciklov in aktivacije notranjih potencialov. 
 

Izvajali bomo skupinsko vodene meditacije, energijske vaje in skupinske energijske terapije, s katerimi si bomo 

pomagali pri preseganju težavnih čustvenih stanj. Namen te poti je, da stopimo v stik z lastno močjo in jo 
povežemo z energijo Device Marije. Devica Marija predstavlja fenomen spreminjanja, rojevanja, rasti, preobražanja 

in smrti. Marija je podoba, ki ljudem pomaga sprejeti lastno identiteto, nas navdihuje z upanjem, nam sporoča, da 
v trpljenju nismo sami in se nam pomaga veseliti življenja. 

 

Odhod: 11. -  13. 10. 2019 
 

 

Stil: stopnja 2 - turistično potovanje 
1. dan CELJE – LJUBLJANA - SARAJEVO. Našo duhovno pot krenemo iz Celja ob 3.00 in iz Ljubljane ob 4.00 

uri zjutraj. Čez Hrvaško se podamo mimo Slavonskega broda v Bosno in pot nadaljujemo v Sarajevo. Ponaša se 
ponaša z izjemno bogato kulturno - zgodovinsko dediščino, saj so tam v sožitju bivale štirih kulture in religije: 

židovska, islamska, katoliška in pravoslavna. Najboljši vpogled v vsa obdobja, ki so skozi čas zaznamovala in 
oblikovala današnjo podobo mesta, dobimo, ko se sprehodimo po Baščaršiji, ki je ključna znamenitost mesta. 

www.srecno-zivljenje.com
http://www.jogini.net/


 

 

Vrvež starih ulic, dišečih po kavi in tradicionalni bosanski hrani, nas prevzame. Namestimo se v hotelu, kjer 

večerjamo. (avtobus, V)  
 

2. dan  SARAJEVO – MOSTAR - MEĐUGORJE. Po zajtrku se po dolini Neretve odpeljemo do Mostarja. 
Sprehodimo se preko slavnega kamnitega mosta (UNESCO), vidimo Karadoz – Begovo džamijo, Mehmed Pašino 

džamijo, ustavimo se na »kojundžiluku«, kjer vabijo številne rokodelnice in trgovine s spominki. Privoščimo si tudi 

pravo turško kavo in čevapčiče. Nadaljujemo v največje romarsko središče na Balkanu, v Međugorje. Prosto za 
sprehod po središču, kjer obiščemo cerkev sv. Jakova. Namestitev v hotelu, zvečer, po želji, se pridružimo vodenim 

meditacijam ali skupaj romamo k Mariji na Črnico. Večerja v hotelu. (H*, ZV) 
 

3. dan  MEĐUGORJE – LJUBLJANA - CELJE. Po zajtrku lahko romamo na Križevec. Od vznožja pa do vrha je 

postavljen križev pot s 14 postajami. Po kosilu se podamo na pot proti domu, prežeti z novo energijo prispemo v 
poznih večernih urah. (avtobus, Z) 

 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi najmanj 45 oseb:   183,00 EUR. 
Cena na osebo v dvoposteljni sobi najmanj 40 oseb:   195,00 EUR. 
Cena na osebo v dvoposteljni sobi najmanj 35 oseb:   207,00 EUR. 
Cena na osebo v dvoposteljni sobi najmanj 30 oseb:   225,00 EUR. 
 
Cena vključuje: avtobusni prevoz s turističnim avtobusom, 2 polpenziona v hotelu 3-4* v dvoposteljnih sobah, 
turistično takso, lokalnega vodnika v Sarajevu, slovenskega turističnega spremljevalca, duhovno vodstvo, vse 

zunanje oglede po programu, stroške priprave in organizacije potovanja.   

 
Doplačila po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja  
- doplačilo za enoposteljno sobo: 29 EUR 

- zdravstveno zavarovanje z asistenco Coris 6,50 EUR 
 

DRUGI PODATKI: 

POTREBNI DOKUMENTI: Slovenci potrebujemo še vsaj 3 mesece po vrnitvi iz Bosne in Hercegovine veljaven 
potni list ali osebno izkaznico.  

 
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar, d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na 

voljo na vseh prodajnih mestih.  

 
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 30. 

PRIPRAVA POTOVANJA: 21. avgust 2019.  
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar  
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev::   

Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe,…)  

H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice  PT – nočitev na busu, vlaku ali ladijska kabina      
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...) 

Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V primerih, ko v državi potovanja ni  
predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev. 

 


