9 - 15 setembre. Bòsnia i Croàcia sud. Descoberta dels Parc Nacionals. El millor mar
i muntanya de l’Adriàtic Mljet i Sutjeska. 7 dies
Caminarem entre Bosnia-Herzegovina i Croàcia, un viatge espatarrant per terres desconegudes
encara. Descobrirem la seva bellesa natural i la seva cultura.
Boscos primitius, gorges, llacs glacials, senders perfumats de mar prop de la costa, un mar
d’aigües turquesa que alegren la vida i muntanyes amb belles panoràmiques.
Imagineu l’elegància de l’arquitectura veneciana a Dubrovnick i els minarets otomans a Mostar i
tindreu la cirereta perfecte pel vostre viatge de senderisme.
PUNTS FORTS
 Estanys de muntanya envoltats per boscos centenaris,. Podrem fer el cim més alt de
Bòsnia el Maglic 2.386 m
 Riquesa cultural en plena mediterrània, cultura otomana a Bòsnia, eslava a Croàcia,
menjars i tradicions orientals en plena Europa, campanars afuats al costat de minarets
de vertigen.
 Dos parcs nacionals Mljet de costa i llacs marins i Sutjeska estanys de muntanya i
fagedes monumentals. Dos ciutats patrimoni mundial Dubrovnick i Mostar.
 La seva interessant i convulsa historia. Tot un país en recuperació amb un paisatge
espatarrant que ens fara gaudir dels seus camins i hospitalitat.

DIA A DIA
Dia 1, 09/09. Barcelona – Dubrovnik – Blagaj – Mostar
Vol directe de Barcelona a Dubrovnik. D’allí trànsfert en vehicle privat fins a Mostar ( Bòsnia –
Hercegovina ). Pel camí farem una parada per visitar el Monestir de Blagaj. Situat a la base d’un
penya-segat i d’uns 600 anys d’antiguitat, està format per una sèrie de pintorescos edificis.
Arribada a Mostar per la tarda, visita a la ciutat , sopar i tast de vins.
Desnivells: +250 m / -250 m. Uns 5 km de distància.
Dia 2, 10/09. Parc Nacional de Sutjeska
Itinerari pel Parc Nacional de Sutjeska. Caminarem per boscos de faig que poc a poc s’obriran i
donaran pas al cim del Ugljesin (1858m), amb magnífiques vistes dels cims que ens envolten.
Les vistes panoràmiques dels cims més alts de Bòsnia estaran sempre presents durant el dia
d’avui. Al acabar, trànsfert al nostre hotel a Tjentište.
Desnivells: +800 m / -800 m. Uns 14 km de distància.
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Dia 3, 11/09. Cim del Maglic ( 2.386 m )
El nostre repte d’avui és el cim més alt de Bòsnia, el Maglic ( 2.386 m ), situat a la frontera amb
Montenegro. Començarem pujant entre boscos per senders de muntanya ben conservats. Poc a
poc el paisatge s’anirà obrint i cada pas ens portarà més enllà dels cims dels voltants fins
arribar al cim del Maglic on gaudirem d’unes vistes espatarrants sobre les valls que ens
envolten, Bòsnia a una banda i Montenegro a l’altra.
Desnivells: +800 m / -800 m. Uns 14 km de distància. ( En la pujada al Maglic, petit tram on hem
d’ajudar-nos amb les mans per progressar on hi ha també un cable-passamà per ajudar en la
progressió )
Itinerari Opcional si no vols fer el Cim del Maglic: Estany de Trnovačko (Desnivells: +600 m / 600 m. Uns 10 km de distància. )
Dia 4, 12/09. Dubrovnik – Mljet
Deixarem Bòsnia i tornarem cap a Croàcia. El nostre destí d’avui és la Illa de Mljet però abans
farem una parada a Dubrovnik. Temps per visitar aquesta ciutat. De la mà d’un guia turístic
local, veurem els indrets més atractius de la ciutat patrimoni de la humanitat. Temps lliure per
dinar, passejar. Per la tarda, trasllat en ferry a la Illa de Mljet. Allotjament a Pomena.
DIA 5, 13/09. Parc Nacional de Mljet.
L’ illa de Mljet, una joia natural de paisatge part de la qual està protegida com a Parc Nacional,
que és el nostre objectiu del dia. Un paisatge bellíssim envoltat per una vegetació mediterrània
exuberant, solcat per 3 llacs marins i per precioses cingleres que es precipiten sobre el mar.
Anirem en vaixell a l’illot de St. Mary, al mig del llac més gran, amb un monestir benedictí.
Possibles banys. Ens acompanyarà una guia local del PN Mljet que ens farà gaudir encara més
de l’itinerari del dia.
Desnivells aproximats: +650m / -550m. Uns 15 km de distància.
Dia 6, 14/09. Mljet – Dubrovnik.
Sortirem a peu del nostre allotjament per fer un recorregut resseguint la costa envoltada de
bosc amb vistes espatarrants a les aigües turquesa entre Pomena i Polace. Després de dinar,
agafarem el Ferry que ens portarà a Dubrovnik on arribarem a mitja tarda. Temps per instal•larnos a l’hotel i dedicar la tarda-vespre a passejar per Dubrovnik i gaudir de la nostra darrera nit.
Desnivells aproximats: +400m / -400m. Uns 11 km de distància.
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Dia 7, 15/09. Dubrovnik – Barcelona.
Despertar tranquil i cap a migdia trasllat a l’aeroport. Vol de tornada a Barcelona.
PER TAL DE GARANTIR LA SEGURETAT DELS PARTICIPANTS I EL CORRECTE
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT, BONVIURE ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR ELS
ITINERARIS SI LES CONDICIONS ATMOSFÈRIQUES O L’ESTAT DEL TERRENY O QUALSEVOL
ALTRA CAUSA AIXÍ HO REQUEREIXEN.

FITXA TÈCNICA
PREU:
999€ sense vols
1189€ amb vols i sense taxes
Suplement si el grup és de 8 a 10 pax: +30€
Suplement habitació individual (totes les nits menys 2 a Mljet): 100€ (places limitades, si us plau,
consulta’ns disponibilitat).
Nombre mínim de participants: 8
Nombre màxim de participants: 16
INCLOU
 Els vols d’anada i tornada directes entre Barcelona i Dubrovnik, sense taxes (NOMÉS
PER L’OPCIÓ AMB VOLS INCLOSOS, places amb vols inclosos limitades, consulta’ns
disponibilitat).
 Allotjament de tots els dies (6 nits).
 Esmorzar de tots els dies (6 esmorzars).
 Tots els sopars menys el del darrer dia a Dubrovnik (total 5 sopars).
 Els dinars dels 3 primers dies.
 El guia de muntanya de Bonviure durant tot el viatge.
 Guia turístic a Blagaj, Mostar i Dubrovnik.
 Guia del Parc Nacional a Sutjeska i Mljet.
 Tots els trasllats a Bòsnia i Croàcia necessaris per seguir el programa indicat en el Dia a
Dia. En transport privat.
 El ferry d’anada i tornada a Mljet.
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L’entrada al PN de Mljet i el trajecte en vaixell per anar i tornar de l’Illa de St. Mary.
Els drets d’entrada a Blagaj i al PN de Sutjeska.
Una degustació de vins a Bòsnia.
Assegurança d’accidents a muntanya.
Assegurança bàsica de viatge i trekking.
Direcció i gestió tècnica del viatge.
L’IVA corresponent.

NO INCLOU
 Les taxes aèries (37€ a 24/01/2019).
 1 sopar a Dubrovnik.
 4 dinars (un d’ells a l’aeroport).
 Les begudes que no estiguin incloses en els menús.
 Les propines.
 Tot el no especificat en l’apartat “Inclou”.
ALLOTJAMENTS
A Mostar ( Bòsnia ) , 1 nit. Hotel en habitacions dobles amb bany.
A Tjentiste ( Bòsnia ) , 2 nits. Hotel en habitacions dobles amb bany.
A Pomena ( Mljet – Croàcia ) , 2 nits. Casa d’Hostes en habitacions dobles amb bany.
A Dubrovnik ( Croàcia ) , 1 nit. Hotel en habitacions dobles amb bany.
SI VOLS MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS ALLOTJAMENTS, SI US PLAU, CONSULTA’NS-HO.
A l’hora de compartir habitació òbviament es prioritzaran les preferències personals de
compartició (parelles, amics/gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). Si
no hi ha cap preferència d’aquesta mena, el guia buscarà el consens dels participants per trobar
la millor solució possible a la distribució, podent-se donar el cas d’alguna habitació compartida
per persones de diferent sexe.
NIVELL
Itineraris per camins de muntanya amb trams pedregosos. Desnivells mitjos de + 700 m / – 650
m. Màxim desnivell de pujada i de baixada 800 m. Distàncies mitjanes de 14 kms diaris. Aptes
per a persones amb hàbits en senderisme o esportius d’intensitat mitja. Certa dificultat tècnica
en l’ascensió al Maglic ( opcional ) . Veure més detalls en el Dia a dia.
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MATERIAL
 Botes de senderisme.
 Vestimenta per capes amb impermeable o paravent.
 Barret, ulleres de sol.
 Pals per caminar, recomanats.
 Motxilla petita i bossa de viatge on podreu posar la resta de la roba i objectes personals.
Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material.
Documentació i Vacunes
Cal PASSAPORT amb 3 mesos de vigència.
No és obligatòria cap vacuna.
Més informació a:
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do
ASSEGURANCES
Bonviure inclou, en aquest viatge una assegurança d’accidents en muntanya, que cobreix
únicament els primers auxilis i trasllat de l’accidentat a un centre hospitalari o mèdic (amb
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident, primer abonant els
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses
per l’assegurança.
En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant)
Si voleu ampliar l’assegurança, nosaltres us ho podem gestionar: consulteu les assegurances
que us podem oferir en la nostra pàgina inicial a l’etiqueta del RACÓ DEL BONVIVANT i dins
l’apartat LES ASSEGURANCES DE VIATGE o bé truqueu-nos o escriviu-nos per demanar-nos
informació.
Aquestes assegurances no cobreixen els trams exposats al vulcanisme i Bonviure no es fa
responsable dels efectes ocasionats per activitats sísmiques o volcàniques.
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Igualment, si esteu interessats en contractar una ASSEGURANÇA DE CANCEL•LACIÓ DEL
VIATGE, Bonviure us la pot proporcionar (cost a partir de 30€). Per tal que tingui validesa legal,
CAL QUE ENS LA SOL•LICITEU AL MATEIX MOMENT EN QUÈ FEU EL PAGAMENT DE LA
PRIMERA BESTRETA O COM A MÀXIM 4 DIES. Cliqueu aquí per consultar la cobertura i
condicions.
RESERVES
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.
Per telèfon trucant al 93 823 0527 O BÉ AL 626 887 243.
Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com
Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per
aquest viatge.
Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un
ingrés d’una bestreta de 350 € per persona al compte corrent que us indicarem.
Fet l’ingrés, envieu un e-mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment. Finalment quan arribin les
dates del viatge, a través del vostre correu electrònic rebreu les últimes informacions com el
lloc i hora de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es preveu etc.
“A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, inclús amb places inferiors a les mínimes.
Si vols, pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva,
demanant-nos-ho. Per la realització d’aquest viatge és necessita un grup mínim. En cas de no
arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força major, l’agència podrà a anul•lar el viatge fins
a 10 dies abans de la sortida, en aquest cas reemborsaríem al participant el total de les
quantitats prèviament abonades a Bonviure”
“Segons l’article 157 del Reial Decret Legislatiu 1 / 2007 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
general per a la defensa dels consumidors i usuaris els preus establerts en el contracte només
es poden revisar, fins a 20 dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels
transports, inclòs el cost de carburant, les taxes i impostos relatius a determinats serveis i els
tipus de canvi aplicats al viatge organitzat. ”
“Bonviure GC 1829 no es fa responsable de les alteracions que puguin ocasionar-se en el
programa i no assumirà les possibles despeses originades per vagues, retards, cancel•lacions o
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mal funcionament dels transports, inclemències climatològiques, estat de les carreteres,
accidents, desastres naturals o qualsevol altra causa aliena a la responsabilitat de Bonviure.”
GC-1829

BONVIURE TREK, GC 1829
bonviure.com
bonviure@bonviure.com
Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243

7

