
Daj naziv programa
27.04.-30.04.2023

1. dan: Maribor - Zavidovići (kamnite krogle) - Visoko (Park Ravne 2, labirint)
Ob 02:00 uri odhod iz Maribora ter vožnja proti Hrvaški in Bosni. Po prestopu meje z Bosno 
bomo nadaljevali v smeri Visokega. Prvi daljši postanek bo v kraju Zavidovići, v naravnem 
parku, kjer se nahajajo kamnite krogle, za katere raziskovalec Semir Osmanagič pravi, da so 
umetne in plod bivanja neznane civilizacije. S Tatjano bomo izvedli skupno meditacijo in se 
povezali z namenom tega potovanja. Vsak zase bo imel dovolj časa, da se poveže s svojo 
kroglo in se prepusti njenim zdravilnim energijam. Po ogledu bo čas za pravo bosansko 
kavico, ki nam jo skuhajo domačini. Nato bom nadaljevali do največje kamnite krogle v 
Evropi, kjer  nas bo sprejel domačin, ki je kameno kroglo odkril in nam bo iz prve roke 
povedal nekaj o do sedaj odkritih dejstvih tega fenomena. Povezali se bomo z energijami 
davne civilizacije. Sledi organizirano kosilo, nato pa vožnja v Visoko, kjer bomo podali po 
energijskem parku Ravne 2, ki ga bomo raziskali vsak po svoje,  postali in posedeli, kjer 
bomo začutili, da je prostor za nas. Na koncu se bomo podali v podzemni labirint Ravne, ki je
dolg 1,7 km in skozi vodeno turo odkrivali zdravilne učinke, ko bo visoka koncentracija iona 
očistila naša telesa. Na koncu sledi meditacija, nato pa ob dogovorjeni uri sledi transfer s 
taksiji v hotel. Namestitev in prost večer. Nočitev.

2. dan: Visoko (piramida Sonca in Meseca)
Po zajtrku se bomo s taksiji odpravili na piramido Sonca, kjer se bomo predali njeni 
levitaciji, nato pa se bomo odpravili ob pod  njeno vznožje in obiskali kraj, kjer so odkrili 
geopolimerne betonske bloke pod slojem zemlje in vegetacije. Na platoju pred njo se bomo 
povezali z energijami  graditeljev teh starodavnih gradenj in se prepustili sporočilom, ki nam 
jih bodo predali. Sledi transfer na piramido Meseca, kjer bo čas za kosilo in nekaj prostega 
časa za naše druženje, nato pa se bomo predali nežni zdravilni energiji te piramide in se 
prepustili meditaciji. Pozno popoldan sledi povratek v dolino, v hotel. Prost večer in nočitev. 

3. dan: Visoko - Vrelo Bosne - Baščaršija - Tumulus Vratnica
Za vse vas, ki vam jutranje vstajanje ni odveč in res želite zase narediti največ, se lahko 
pridružite Tatjani na sončnem vzhodu na piramidi Sonca. Vsi skupaj pa se bomo po zajtrku 
podali do vrela Bosne, kjer nas bodo prisotnost sveže planinske vode ter naša čutenja 
navdajali z neverjetnimi občutki svobode in sprememb. Po individualni meditaciji se bomo 
odpeljali v Sarajevo, na bazar - Baščaršijo, ki je eno najstarejših območij Sarajeva in dobro 
ohranjen primer orientalske arhitekture na Balkanu. Labirint ozkih ulic z majhnimi 
trgovinami, kjer obrtniki izdelujejo in prodajajo svoje izdelke bodo za nekatere pravi balzam 
za dušo, za druge pa to kulinarična ponudba, ki se ji stežka upremo in tudi napolnijo našo 
dušo (kosilo v lastni režiji). Ob dogovorjeni uri sledi še voden ogled znamenitosti, nato pa se 
bomo odpravili do Tumulusa Vratnica, kjer nas bo Tatjana popeljala v svet kanaliziranih 
sporočil naših vodnikov. Povratek v hotel, prost večer in nočitev. 

4. dan: Visoko (Park Ravne 2) - Travnik - Kozarska Dubica - Maribor
Po zajtrku se bomo poslovili od naših gostiteljev in se še enkrat podali do parka Ravne in 
morda še enkrat stopili v tunele, kjer se bomo za kratek čas zadržali s svojimi občutki in 
mislimi, se predali meditaciji, nato pa se počasi odpravili proti domu. Ustavili se bomo v 
Travniku ob čudoviti Plavi vodi, kjer bomo spili pravo bosansko kavico iz džezve ob rahat 
lokomu in prisluhnili vodi, ki bo šumela mimo nas. Po krajšem počitku se bomo odpravili do 



barvite Šarene džamije, ki si jo lahko po žeji ogledamo, prav tako tudi rojstno hišo Ive 
Andrića. Nato bomo nadaljevali proti domu, s postankom v Kozarski Dubici, kjer nas bodo  
pričakali ob okusni večerji, ki nam jo bodo postregli v okviru Etno sela, ki se nahaja ob reki 
Uni. Prijeten zaključek in le še nekaj urna vožnja proti Mariboru, kamor bomo prispeli v 
poznih večernih urah. 

Cena:
379 EUR preračunana na 25 potnikov
414 EUR preračunana na 20 potnikov

Cena vključuje:
 avtobusni prevoz, cestnine in ostale pristojbine,
 zunanje oglede po programu,
 3 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih sobah 3*,
 kosilo prvi in četrti dan,
 Tatjanino spremstvo in delavnice,
 obisk tunelov in dve meditaciji,
 taksa za vstop na Vrelo Bosne,
 lokalno vodenje v Sarajevu,
 osnovno nezgodno zavarovanje,
 vodjo poti in organizacijo potovanja.

Doplačila:
 soba 1/1 (število je omejeno): 75 EUR za 3 dni,
 fakultativni prevozi s taksiji (prvi dan, drugi dan, četrti dan): 20 EUR
 kosilo na piramidi Meseca: cca 12 EUR,
 prevoz iz raznih krajev do Maribora: na vprašanje,
 zavarovanje odpovedi potovanja (bolezen): 4,10%,
 dodatno zdravstveno zavarovanje CORIS (kritje 25.000 EUR): 6,30 EUR.

Opombe:
 minimalno število potnikov: 20,
 pridržujemo si pravico do sprememb v smislu prilagajanja programa glede na 

občutenja Tatjane, ki bo vodila celoten energetski del programa in ga prilagajala 
strukturi in počutju potnikov,

 do Maribora in nazaj vam lahko uredimo prevoz: cena na vprašanje,
 prijave in vplačila akontacij sprejemamo do 10.02. oz. do zapolnitve mest. 
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