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

Z dr. Semirjem Osmanagićem 

Od 30. 06. do 03. 07. 2022  

Poletne počitnice 

Četrtek, 30.06.2022 Odhod iz Ljubljane ob 22.00 uri izpred parkirišča Dolgi most, ob 23.00 uri iz 

Novega mesta, ob 23.40 uri iz Čateža. Vožnja preko Zagreba v Visoko, v smeri Sarajeva. 

Petek, 01.07.2022 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 bo čas za zajtrk. Nato nas bo 

lokalni vodnik odpeljal na ogledno točko Belvedere, kjer se nudi 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 ne vodene zdravilne 

meditacije ob megalitih K1, K2 in K5 (z 55.000 Bovis). Sledi 

ogled arheološkega muzeja z vodstvom dr. Semirja 

Osmanagića. Po kosilu, se bomo odpravili na sprehod po 

novem energetskem parku »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 hriba Tumulus, ki ima visoko 

energetsko vrednostjo. V hotel bomo prispeli v večernih urah. Sledi večerja in nočitev. 

Sobota, 02.07.2022 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 odpravili na ogled piramide 

Meseca, prekrite s prastarimi kamnitimi betonskimi ploščami. Sledi 

kosilo v restavracijo ob reki Fojnici. Nato se bomo vzpeli na S 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. Na vrhu bo razlaga o njenem energetskem sevanju. Iz vrha trdnjave si bomo ogledali 

okolico in imeli glasbeni koncert. V večernih urah, se bomo odpeljali v Visoko in odšli na nočni vstop 

v tunele Ravne. Sledi vožnja v hotel in nočitev. 

Nedelja, 03.07.2022 Po zajtrku se bomo zapeljali v Sarajevo. 

Med vožnjo bomo pogledali barvne diapozitive o življenju in 

kulturni zapuščini bogumilov ter si ogledali njihovo kulturno 

dediščino, originalne bosanske stečke. Nato se bomo z 

lokalnim vodnikom zapeljali na panoramski ogled Sarajeva in 

peš ogled Baščaršije. Po zaključku, bo dovolj časa za nakupe 

spominkov in kosilo. Še enkrat se bomo zapeljali v Visoko, 

kjer bomo vstopili v tunele Ravne. Sledi vožnja preko Zagreba 

proti domu. Prihod v Ljubljano predvidoma ob 24.00 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 potovanja pri udeležbi do 40 potnikov je 255 €, pri udeležbi nad 40 potnikov je cena 240 €. 

Možno plačilo na dva obroka (maj in junij). 

Izračun cene potovanja je narejen na dan 09.05.2022 in se lahko v primeru zvišanja cen goriva, 

cestnin in ostalih stroškov, ki vplivajo na izračun cene pred potovanjem, spremni. 

V ceno potovanja je vključeno:  

 prevoz s avtobusom z dvema voznikoma, vse cestnine, cestne pristojbine in parkirišča  

 osnovno nezgodno zavarovanje  

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

 vse vstopnine in vodeni ogledi arheoloških objektov s strokovnim, lokalnim vodnikom po 

programu: Belvedere, 3 x dnevni in 1 x nočni vstop v podzemne tunele Ravne, ogled 

»Arheološkega parka Ravne2«, muzeja, Tumulusa, S 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 

 stroški organizacije potovanja. 

Možna doplačila (ob prijavi): 

 doplačilo pri udeležbi manj kot 40 potnikov 15 € 

 doplačilo za enoposteljno sobo za eno odraslo osebo 15 € na noč 

 dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini CORIS  

 riziko odpovedi potovanja v višini 11 €, ki se plača ob prijavi na potovanje 

 

Možna doplačila (druga doplačila): 

 doplačilo za večerjo v hotelu na dan prihoda 9 €  

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

 ostalo kar ni navedeno v postavki Cena vključuje (prehrana in pijača preko dneva)  

 možen ogled »Orgonske sobe« v Arheološkem Parku Ravne2 (3 € na osebo) 

Potovanje organizira BENOTOURS, Bernard Jesenko s.p., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana 

https://www.benotours.com/     Tel.: 01 / 423 9810  En:  info@benotours.com 

  

Pisne prijave zbira Irena Jarc, prof. ped., Trnovče 16, 1225 Lukovica 

En: irenajarc9@gmail.com     GSM 031 670 392       https://www.mandala.si 

 

Program je pripravljen glede na trenutne razmere v Bosni in svetu. Pridružujemo si pravico do 

manjših odstopanj pri programu ali zaradi spremenjenih vremenskih pogojev. 

 

DOBRODOŠLI NA DUHOVNEM POTOVANJU, KI JE VEDNO NEPOZABNO IN  

POLNO NAVDIHA 

Irena Jarc 

Lukovica, dne 08.05.2022 

mailto:info@benotours.com
http://www.mandala.si/

