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99 zájezd určený nejen pro včelaře
99 za poznáním místních včelařů, vůní a chutí
99 vstříc slunci a středomořskému klimatu

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně (Prahy) v 18.00 hod. přes České Budějovice, tranzit přes Rakousko.
2. den: dopoledne krátká zastávka u vodopádů Kravica na řece Trebižat. Odpoledne příjezd do města Trebinje, 
ležící v nejjižnější a nejteplejší části Hercegoviny na říčce Trebišnjica přibližně 30 km východně od Dubrovniku. 
Městu Trebinje se také říká město „slunce a platanů“. Následující dny očekávejte tematicky zaměřený program 
pro včelaře, ale i pro nevčelaře, kteří chtějí blíže poznat život místních včelařů, ochutnat místní produkty a poznat 
zajímavosti tohoto regionu. Po ubytování v prostorách hotelu uvítání s chlebem a solí, rakijí místní včelařskou 
organizací Žalfija (v překladu Šalvěj). Přivítání se účastní také zástupci města Trebinje, včelaři rodiny Barzut, 
Korač a další včelaři. Večeře v hotelu, nocleh.
3. den: po snídani zamíříte do malé vesničky Bobani, ležící v kopcích západně od Trebinje (cca 1,5 hodiny 
místními minibusy), kde navštívíte vyhlášené včelařství bratrů Barzut, kteří ošetřují více než 350 včelstev. 
Přivítají Vás několika druhy pálenky, kávou, degustací vlastních produktů. Po odborném programu nás pohostí 
domácím obědem s vínem. Cestou zpět zastávka u asi nejstaršího místního včelaře Savy Ljubibratiče, přivítá 
Vás medem, domácí pálenkou a krátce seznámí se svým „královstvím“. Návrat na hotel. Vpodvečer setkání 
s místními včelaři v areálu oblastní včelařské organizace Žalfija, která sdružuje na 700 včelařů ošetřujících na 
30 000 včelstev. Večeře v hotelu, nocleh.
4. den: snídaně, den strávíte v oblasti Popovo polje (necelá hodina cesty naším busem), nejprve ve vesničce 
Zavala navštívíte malý monastýr a ve světě unikátní jeskyni Vjetrenica (nominace UNESCO). Odpoledne 
strávíte v uznávaném včelařství rodiny Korač (domácí oběd s místním vínem, odborný program, degustace 
medu). Po večeři možnost procházky malebným centrem Trebinje, nocleh.
5. den: snídaně, dopoledne prohlídka známého Arslanagičova mostu, starého města Trebinje, návštěva místní 
vyhlášené tržnice s poslední možností ochutnání a nákupu místních produktů. S Trebinje se rozloučíte na vy-
hlídce – Hercegovačka gračanica. Cestou domů zastávka u monastýru Tvrdoš, noční přejezd.
6. den: předpokládaný příjezd do ČR do 10.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), dopravu minibusem do Bobani, odbor-
ný program u včelařů s degustací medu a místních produktů, 3 noci s polopenzí v hotelu***(2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 2x oběd s domácím jídlem a pitím u včelařů Barzut a Korač, služby průvodce, komplexní 
pojištění viz str. 98.
Sleva: 3. osoba na přistýlce – sleva 300,- Kč/os./zájezd.
Doporučená částka na vstupy: 20,- EUR

Termín cena č. zájezdu
25.04.–30.04. 6990 17LVCE01
10.10.–15.10. 6990 17LVCE02

Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, České Budějovice, Vodňany, Protivín, Písek, 
Strakonice, Horažďovice, Nepomuk, Domažlice, Horšov. Týn, Staňkov, Holýšov, Stod, Kdyně, Klatovy, Švihov, 
Přeštice, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Klášterec n. Ohří, Ostrov, Karlovy Vary, Bečov, Toužim, 
Úněšov, Liberec, Turnov, Mladá Boleslav, Brandýs n. Labem, Chodov, Loket, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, 
Planá, Tachov, Rakovník, Kralovice, Plasy, Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Most, Chomutov.


