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Sarajevo-Belgrad, 17-20 april 2015
En resa genom Balkans dramatiska historia

B

alkan har sedan romartiden utgjort ett viktigt gränsområde
vilket orsakat många politiska och
religiösa konflikter. I Sarajevo avfyrades startskotten till första världskriget varpå Jugoslavien skapades

1918 genom att Serbien fick gammalt
österrikiskt territorium. Under nästa
världskrig ockuperades landet av tyskarna vilket ledde till ett omfattande
partisankrig. När Jugoslavien sedan
föll sönder på 1990-talet drabbades

hela landet och kriget avslutades först
efter att Nato inledde en bomboffensiv
mot Serbien och framför allt Belgrad.
Följ med på en spännande resa till Sarajevo och Belgrad för att uppleva ett
tvärsnitt av denna dramatiska historia.
RESFAKTA
Resa:
Sarajevo-Belgrad
Datum:
17-20 april 2015
Arrangör: Winberg Travel
Reslängd: 4 dagar / 3 nätter
Reseledare: Marco Smedberg
Flyg ARN: Sthm-Wien-Sarajevo 17 april
09.45-12.05, 13.15-14.25.
Belgrad-Sthm 20 april 17.00-19.40
Flyg CPH: Cph-Sarajevo 17 april 10.10-11.55
Belgrad-Cph 20 april 17.55-20.10
Bagage:
23 kg att checka in per person
5 kg handbagage per person.
Hotell:
Hotel Evropa, Sarajevo* (1 natt)
Hotel Moskva, Belgrad* (2 nätter)
* eller motsvarande
Måltider: Alla i texten beskrivna måltider
inklusive flygmåltider.
Måltidsdryck är inkluderat i priset.
3 frukost (F) 4 lunch (L)
2 middag (M)
Program: Alla beskrivna transporter,
prestationer och inträden.
Skatter:
Samtliga lokala skatter och avgifter
på resan ingår.
Visum:
Visum krävs inte.
Grundpris: 11 950 kr per person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 1 950 kr
Betalning: 10 % vid anmälan, dock lägst 2 000 kr
per person. Resterande 30 dagar 		
före avresan.
HÄR BOKAR DU RESAN:
Winberg Travel (www.winbergtravel.se)

Miljackafloden skär ett rakt snitt genom Sarajevo. Det var
här vid floden som Gavrilo Principe 1914 sköt ihjäl den
österrikiske kronprinsen Franz Ferdinand.

S a r a jevo - B elg r a d m e d cice r on Ma rco Sm e db e r g

Den österrikiske kronprinsen Franz Ferdinand och hans gemål sköts ihjäl på sin kortegeväg genom Sarajevo 1914.

DAG 1,  STHM/CPH – SARAJEVO
Avresa från Skandinavien. Stockholmsresenärerna mellanlandar i Wien. Ankomst
Sarajevo och transfer till Hotel Evropa*,
ett anrikt hotell med modern stil som ligger centralt mitt i gamla stan. Välkomstmiddag på restaurang Pivinca, som är ett
gammalt ombyggt bryggeri. (L, M)

här och eftersom många filmer spelades
i Jugoslavien hänger det också foton på
västvärldens filmstjärnor i korridorerna.
(F, L, M)
DAG 3, BELGRAD
Efter frukost promenerar vi rakt genom
Belgrad. Här märks tydligt stadens puls
och som i sin förlängning utgör ”Balkans
motor” eftersom Serbien länge varit och
fortfarande är regionens viktigaste aktör.
Nu pågår serbiska förhandlingar om ett
eventuellt medlemskap i EU. Samtidigt
står Serbien Putin och Ryssland nära!

DAG 2, SARAJEVO
I det mångkulturella Sarajevo med alla
sina kyrkor, moskéer och synagogor
är stadens historia påtaglig. Samtidigt
präglas Sarajevo av en modern puls och
strävan av att lägga sin brutala historia
bakom sig.

Vi går längs gågatan Knez Mihailova, som
bjuder på shopping av alla de slag, från
kända märkesbutiker till små torgstånd
och ett rikt caféliv.

Vi börjar dagen med att promenera längs
den ödesdigra kortegevägen fram till den
bro varifrån Gavrilo Princip 1914 ändrade
historien när han sköt ihjäl den österrikiske kronprinsen Franz Ferdinand med
två pistolskott. I anslutning till denna
plats besöker vi också ett litet museum
som speglar den habsburgska tiden och
avslutar förmiddagen med lunch.

Vårt mål är den magnifika fästningen Kalemegdan – en historisk borg strategiskt
belägen på Savas östra strand där floden
mynnar ut i Donau. Borgen har byggts
upp och förstörts i omgångar sedan romartiden. Här har kelter, romare, bysantiner, serber, osmaner och serber igen,
varvat under kortare perioder med hunner, goter, sarmatier, gepider, ungrare,
bulgarer, österrikare och tyskar.

Eftermiddagen ägnar vi åt inbördeskriget
i Jugoslavien som drabbade Sarajevo hårt
när staden 1992 – 1995 utsattes för den
längsta belägringen i modern historia. Vi
ser spåren av dessa strider och belyser
den svenska FN-insatsen både i och utanför Sarajevo. På seneftermiddagen flyger
vi till Belgrad.

Kalemegdan var också platsen där centralmakterna för andra gången anföll
över Donau och intog Belgrad hösten
1915. Vi avslutar besöket på fästningen
med såväl lunch på fästningens eleganta
restaurang, byggd strax intill en ortodox
kyrka med militär anknytning. som en
guidad tur på det serbiska militärmuseum
som inkluderar den tyska ockupationen
under nästa världskrig.

Transfer till Hotel Moskva* där vi äter en
gemensam middag. Hotellet förstördes
när Röda armen intog Belgrad i oktober
1944 men byggdes upp efter kriget.
Under Titoeran bodde alla statsbesök
Hotel Moskva*

Vår ciceron Marco Smedberg

Efter lunchen promenerar vi på en bro
över floden Sava. Från bron ser vi pråmar
med båtar med barer och nattklubbar och
flera av stadens bästa restauranger i vad
som också kallas ”det nya Berlin”.
Vårt mål strax bortom bron är dock inte
modern lyx utan Sajmiste, ett före detta
utställningsområde från 1937 varifrån fir-

Belgrad och floden Sava

man Philips genomförde Europas första
TV-sändning.
Under andra världskriget tillhörde området det då självständiga Kroatien och
användes som koncentrationsläger – Judenlager Semlin – där tyskarna sommaren
1942 också testade gasvagnar för att
avrätta judar.

Den storslagna fästningen Kalemegdan byggdes ursprungligen av turkar och österrikare efterhand som de avlöste varandra under 1600-talet som innehavare av denna strategiskt viktiga höjd
i flodkorsningen mellan Donau och Sava. I en av vallgravarna (bilderna till höger) finns numera en
imponerande samling artilleripjäser och stridsfordon, huvudsakligen från andra världskriget.
* Vår målsättning är att boka in oss på Hotel Evropa och Motel Moskva, men beroende på antalet bokningar så
kan ett motsvarande hotell ersätta något av dessa.

Totalt mördades runt 40 000 människor i
lägret. Efter kriget arresterades de flesta
av de ansvariga tyska cheferna.
Området domineras idag av ett monument byggt 1987. I övrigt används området för bostäder, lagerutrymmen, ateljéer
och en restaurang.

Efter besöket promenerar vi tillbaka in i
Belgrad till vårt anrika lyxhotell och en
fri kväll. Belgrads nattliv är omtalat. Längs
floden Sava ligger såväl restaurangerna som
nattklubbarna på rad! (F, L)

DAG 4, BELGRAD – STHM/CPH
Buss från hotellet till Titos mausoleum
där vi upplever landets komplicerade
historia. Jugoslaviens gränser sammanföll nämligen med drömmen om ”StorSerbien”, vilket tilltalar särskilt den äldre
generationen. Att frågorna är komplexa
märks inte minst av att det i en av museets paviljonger 2013 gjordes ett försök att
beskriva Jugoslaviens historia men den
fick plockas ner efter massiv kritik.
Vi återvänder sedan till centrala Belgrad
för att ägna åt oss åt Natos bombningar
1999. Dessa är påtagliga eftersom serberna låter vissa ruiner stå kvar som monument och vi betraktar det främsta som
då var försvarsministerium. Vi äter lunch
strax intill i en restaurang vägg i vägg
med ett medeltida turkiskt bad som idag
används som restaurangens lagerlokal –
det går dock bra att kika in och beundra
mosaikerna.
Vårt besök i Belgrad avslutas med busstransport till flygplatsen och ett flygmuseum i anslutning till flygplatsen. Där tittar vi på flygplan som serberna och deras
allierade använt i området under de olika

Belgrads nattliv är omtalat. Längs floden Sava ligger såväl restaurangerna som nattklubbarna på rad!

världskrigen och resterna av den enda
Lockheed F-117 Nighthawk som amerikanerna förlorat i strid. Flygplanet sköts ner
över Serbien av en luftvärnsrobot den 27
mars 1999.
Efter besöket vandrar vi över till flygplatsen och flyger hem.  (F, L)

Marco Smedberg framför en av flygmuseets
ryska flygplan – den berömda IL-2 Sturmovik
från andra världskriget.

Josip ”Tito” Broz, till vänster i bilen, var Jugoslaviens ledare från 1945 fram till sin död 1980. Den
särpräglade socialistiska politik som Tito förde
under sin tid som ledare för Jugoslavien har kommit att bli känd som Titoism – en politik som balanserade mellan de båda supermakterna USA
och Sovjetunionen. Jugoslavien var en socialistisk
och alliansfri stat som hade en ledande roll i Alliansfria rörelsen.
Tito ville uppnå enighet mellan Jugoslaviens folk,
där många grupper hade bekämpat varandra
ömsesidigt under det andra världskriget.
1900-talets världshistoria återspeglas i Titos liv,
men vem var han? Var han landsfadern eller »folkets diktator»? Utvecklingen efter Titos död, med
inbördeskrig och ekonomisk tillbakagång, har
gjort att det uppstått en nostalgisk längtan efter
det lugn och den stabilitet som rådde tidigare.

