
Energetsko, duhovno potovanje in voden 
ogled doline bosanskih piramid v Visokem 

Z dr. Semirjem Osmanagićem 

28. april do 1. maj 2023 

             Prvomajski prazniki 

 

Petek, 28. 04. 2023 Odhod iz Ljubljane ob 22.00 uri izpred parkirišča Dolgi most, ob 22.50 uri iz 

Novega mesta, ob 23.40 uri iz Čateža. Vožnja čez Zagreb v smeri Sarajeva. 

Sobota, 29. 04. 2023 V zgodnjih jutranjih urah bomo po počitku za kavo odšli na ogled prastarih 

kamnitih krogel v Zavidovičih. Kasneje bomo med vožnjo pogledali barvne diapozitive o namenu 

gradnje krogel in njihovih nahajališčih po svetu. Po prihodu v Visoko bomo imeli čas za zajtrk. Nato 

nas bo lokalni vodnik odpeljal na ogledno točko Belvedere, od koder je lep pogled na dolino 

bosanskih piramid. Sledi vožnja do prazgodovinskih, podzemnih tunelov Ravne. Po njih nas bodo 

vodili trije lokalni vodniki. Seznanili nas bodo s pomenom negativnih ionov v podzemnih prostorih in 

arheološkimi nahajališči v tunelih: runskimi napisi na megalitih, podzemnimi jezeri in izviri vode, 

»sobo vode« ter imeli nevodene zdravilne meditacije ob megalitih K1, K2 in K5 (z 55.000 Bovis). 

Sledi ogled arheološkega muzeja pod vodstvom dr. Semirja 

Osmanagića. Po kosilu se bomo odpravili na oglede novega 

energetskega parka »Arheološki park Ravne2«, ki se nahaja v bližini 

tunelov. Tu bo možen tudi fakultativni vstop v »Orgonsko sobo«. Z 

lokalnim vodnikom se bomo kasneje zapeljali do polkrožnega hriba 

Tumulus, ki ima visoko energetsko vrednost. V hotel bomo prispeli v 

večernih urah. Sledita večerja, druženje in nočitev. 

Nedelja, 30. 04. 2023 Po zajtrku se bomo odpeljali v tunele Ravne, kjer 

bomo imeli na različnih točkah krajše meditacije z glasbenim koncertom. 

Kasneje se bomo z lokalnim vodnikom odpeljali na ogled piramide Meseca, 

prekrite s prastarimi kamnitimi betonskimi ploščami. Nato bomo imeli kosilo 

v restavraciji ob reki Fojnici. Zatem se bomo vzpeli na severno stran 

piramide Sonca, ki je prekrita z najtršimi betonskimi ploščami na svetu. 

Lokalni vodnik nam bo razložil zgodovino in strukturo njene gradnje. Sledi 

vožnja s taksiji do pod vrh piramide Sonca. Na njen vrh se bomo povzpeli peš, kjer bo sledila razlaga 

o njenem energetskem sevanju. Z vrha obzidja trdnjave si bomo ogledali okolico, ki ponuja pogled 

vse do Sarajeva. Sledi glasbeni koncert. V večernih urah se bomo odpeljali v Visoko in odšli na 

nočni vstop v tunele Ravne. Sledi vožnja v hotel, druženje in nočitev. 

Ponedeljek, 01. 05. 2023 Po zajtrku se bomo zapeljali v Sarajevo. 

Med vožnjo bomo pogledali barvne diapozitive o življenju in zapuščini 

bogumilov ter si ogledali njihovo kulturno dediščino, originalne 

bosanske stečke. Z lokalnim vodnikom se bomo zapeljali na 

panoramski ogled Sarajeva in kasneje na peš ogled Baščaršije. Po 

zaključku vodenja bo še dovolj časa za nakupe spominkov in kosilo. 

Še enkrat se bomo odpravili v Visoko, kjer bomo odšli v tunele Ravne. 

Sledi vožnja proti domu. Prihod v Ljubljano bo predvidoma ob 00.00 uri. 



Srečanje s starodavno energijo iz preteklih časov, ki je shranjena na redkih krajih Zemlje: 

orgonska energija, Teslovi skalarni valovi, torzijska polja, naravni magnetizem. 

CENA po osebi:  255 EUR / nad 45 oseb 

   285 EUR / nad 35 oseb 

   297 EUR / nad 30 oseb  

 

CENA VKLJUČUJE:  

 avtobusni prevoz s stroški  

 2 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih sobah v hotelu s 4* v Sarajevu  

 vse vstopnine in vodeni ogledi arheoloških objektov v dolini bosanskih piramid, s 
strokovnim, lokalnim vodnikom po programu: Belvedere; 3x dnevni in 1x nočni vstop v 
prazgodovinske podzemne tunele Ravne; obisk muzeja z vodstvom dr. Semirja Osmanagića; 
ogled »Arheološkega parka Ravne2«; severna stran piramide Sonca z betonskimi ploščami; 
vrh piramide Sonca; piramide Meseca in glasbeni koncerti  

 1x kosilo 

 stroški vodenja lokalnega vodnika po Sarajevu  

 spremstvo slovenskega vodnika 

 nezgodno turistično zavarovanje  

 stroški organizacije potovanja in DDV 

CENA NE VKLJUČUJE: 

 doplačilo za enoposteljno sobo 34,00 € (dve nočitvi), plačljivo pri prvem obroku 

 doplačilo za večerjo v hotelu na dan prihoda (predhodna najava) 12,00 € 

 vožnja s taksiji na vrh piramide Sonca 6 € (na osebo v obe smeri)   

 možen ogled »Orgonske sobe« v »Arheološkem Parku Ravne2« je 3 €  

 Coris zdravstveno zavarovanje (za skupino z min. 7 osebami) osnovna cena znaša 6,30 €, 
50 % doplačilo za letnike 1947-38, ki plačajo 9,45 €, letniki 1937 in manj plačajo 12,60 €  

 riziko odpovedi na osnovno ceno znaša 18 € in je plačljiv pri prvem obroku 
Popust za otroke od 2 do 12 let, za nočitev na osnovnem ležišču 10,00 % 
 
PRIJAVA je veljavna z izpolnitvijo prijavnice, na osnovi katere potniku izstavimo predračun za 
plačilo aranžmaja po najnižji ceni aranžmaja.  
ROK PLAČILA: 1. obrok ob prijavi v višini 135 €. Pri plačilu prvega obroka se obračunajo stroški za 
enoposteljno sobo, Coris zavarovanje in riziko odpovedi, če jih potnik naroči na prijavnici. 2. obrok 
v višini 120 € je plačljiv do 20. 04. 2023.  
PORAČUN: v primeru manjše udeležbe od 45 potnikov  se opravi do odhoda poračun glede na 

dejansko število udeležencev po zgoraj navedenih cenah.  

POTOVALNI DOKUMENT: Slovenski državljani za vstop v BiH potrebujejo potni list ali osebno 
izkaznico. Osebni dokument mora biti veljaven še vsaj tri mesece po zaključku bivanja v BiH. 
 
Potovanje organizira Turistična agencija Jereb d.o.o., Trg OF 13, (Poslovni center Metropol), 

1000 Ljubljana, GSM 041 833 088; E:jereb@jereb.si; www.jereb.si  Splošni pogoji Jereb d.o.o. so 

sestavni del programa in pogodbe. 

Pisne prijave zbira Irena Jarc, prof. ped., Trnovče 16, 1225 Lukovica; GSM 031 670 392 

En: irenajarc9@gmail.com     https://www.mandala.si 
 

Pridružujemo si pravico do manjših odstopanj pri programu ali pa v primeru spremenjenih 
vremenskih razmer. 

 

DOBRODOŠLI NA DUHOVNEM POTOVANJU, KI JE VEDNO NEPOZABNO IN  

POLNO NAVDIHA 

Irena Jarc         Lukovica dne, 25. 03. 2023 

http://E:jereb@jereb.si
http://www.jereb.si/
http://www.mandala.si/

