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Zou jij Bosnië en Herzegovina op de kaart van Europa aan
kunnen wijzen? Veel mensen zouden dit niet lukken. En dat
terwijl het grenst aan één van Europa’s populairste
vakantielanden: Kroatië. Je kunt Bosnië vanuit Split en
Dubrovnik bijna aanraken! Momenteel weet het grote publiek
zijn weg naar dit bijzondere Balkanland nog niet te vinden.

Onterecht, vinden wij.
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In Bosnië val je van de ene verbazing in de andere. We hebben
geprobeerd de bijzonderheden die wij ervoeren in één lijstje
te vangen. Dat is bijna niet te doen.

1. Oost meets west

Als je door de straten van Sarajevo of Mostar loopt, merk je
dat je in Europa bent. Al zie je ook de Oosterse/Arabische
invloeden terugkomen. Zo zie je het in de Ottomaanse en neoMoorse architectuur. Dit is geïnspireerd op onder andere de
Egyptische en Syrische bouwstijlen. In het bijzondere Bosnië
en Herzegovina zie je dus de invloeden uit het Oosten en het
Westen terug.

2. Onontdekte parel

Misschien komt het doordat Bosnië nog steeds met een slecht
imago kampt. Dit is volgens ons totaal onterecht. Aan de
andere kant is het hierdoor nog niet erg toeristisch. Dit
geeft het een authentiek gevoel en is het perfect voor een
vakantiebestemming. Bosnië is wellicht één van de laatste
onontdekte parels van Europa.

3. Het verleden staat in
gebouwen en mensen geschreven

de

Je ziet de tragische geschiedenis van dit land nog in de
kogelgaten in de gevels van gebouwen, in de bomgaten in de
stoep en in de ogen van de mensen.
Wist je dat: de bewoners ter nagedachtenis aan de gesneuvelden
de bommengaten rood verven.

4.
Een
verrassing
smaakpapillen

voor
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Je proeft in de Bosnische keuken Kroatische, Turkse,
Italiaanse, Hongaarse en Oostenrijkse invloeden. Wow, je kunt
je voorstellen dat wij, als “Food lovers” heel gelukkig
werden. Het eten is niet overal van giga hoge kwaliteit,
verrassend is het wel!

5. Verbazing
We stonden ervan versteld hoeveel Bosniërs kunnen eten. Een
lunchgerecht bestaande uit vijf stuks vlees? Daar draaien ze
de hand niet voor om. Het is dus best aan te raden te
informeren naar de portiegrootte, voordat je gaat bestellen.

6. Gunstig voor de portemonnee

We zijn en blijven Hollanders, hè. De kosten zijn niet
onbelangrijk. En daarmee zit het wel goed in Bosnië. Deze 1
week durende reis kostte ons de helft van onze 8 daagse trip
naar Italië.

7. Oud leed, jonge straatkunst

Om de kogelgaten te verhullen staan er steeds meer jonge
kunstenaars op die de straten kleur geven. Mostar is vooral
een héél goede streetart-bestemming. Ga je in mei? Bezoek dan
het Street Art Festival.

8. Ongerepte natuur

Bosnië en Herzegovina is ontzettend groen! Het bestaat voor
een heel groot deel uit bergen, hierdoor ben je verzekerd van
de meest fantastische uitzichten.

9. Sportieve bestemming

Voor de actieve bezoekers onder ons is hier meer dan genoeg te
beleven. Ga wandelen, hiken, fietsen of mountainbiken en
geniet van een uitdagende tocht met adembenemende uitzichten.
Dankzij alle bergen is het direct een goede work out!
Tip: Let op, als je gaat wandelen en je wilt muziek luisteren
is het niet toegestaan om twee oortjes in of op te hebben.

10. Fantastische watervallen

Ook aan watervallen is in Bosnië geen gebrek. De rivieren in
Bosnië zijn daarnaast uitermate geschikt om te raften. Heel
cool!

11. Sarajevo’s roses
Tijdens de oorlog vielen er gemiddeld 330 bommen per dag in
Sarajevo. De bomkraters – waarvan er veel nog altijd zichtbaar
zijn – werden roodgeverfd door bewoners om de slachtoffers te
herdenken.

12. Beren!

Wij hebben ze niet gezien, maar het idee alleen al dat je een
beer kunt tegenkomen – als je de Dinarische Alpen bewandelt –
zorgt voor extra spanning. Ze zijn niet gevaarlijk hoor!
Begrijp je nu waarom Bosnië en Herzegovina zo speciaal is dat
we er verliefd op geworden zijn? Staat het nog niet op je
bucketlist, zet het er meteen op. Of nog beter, boek je reis
en laat de voorpret beginnen! Bosnië en Herzegovina verdient
meer reizigers om prachtige herinneren mee te delen.

