Een rondreis door Bosnië en
Herzegovina: de ultieme route
Een rondreis door Bosnië en
Herzegovina: de ultieme route

Veel mensen gaan graag op vakantie naar Kroatië. Groot gelijk!
Maar heb je ook nagedacht over een rondreis naar het buurland
Bosnië en Herzegovina. De meeste mensen niet. Dit maakte
Bosnië en Herzegovina voor ons een interessant land voor een
roadtrip. Wij hebben, met veel plezier, uren gepuzzeld voor de
beste route. Zo kun je met een (huur)auto reizen naar de
meeste hoogtepunten in Bosnië. Dankzij deze ultieme route
besparen we je tijd en brengen we je op leuke ideeën. Laat de

voorpret maar beginnen!
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Hoe is het om met de auto te reizen
naar Bosnië?
Ver en te gek op hetzelfde moment. Het is 15 uur reizen naar
de grens van Bosnië. Dit is dezelfde duur als naar noord
Spanje of midden Italië. Bij deze rondreis doorkruis je
meerdere landen en kun je, al rijd je op de snelweg, genieten
van de prachtige natuur. Het eerste en grootste deel rijd je
door het vlakke Duitsland, daarna mag je door het
heuvelachtige Oostenrijk. Om je reis te vervolgen door het
prachtige Slovenië en adembenemende Kroatië. De wegen zijn
goed begaanbaar, je hebt genoeg tankstations en vooral in
Duitsland en Oostenrijk schone wc’s. Dus, hoe is het om met de
auto een rondreis te maken naar en door Bosnië? Zeer goed te
doen en een echte aanrader!

Het vervoer
We gaven eerder al aan dat het een mooie autorit naar Bosnië
is, al snappen we dat dit niet voor iedereen weggelegd is. De
vakantiedagen zijn niet onbeperkt.
Een snellere optie is 2 uur en een kwartier te vliegen van
Rotterdam naar Sarajevo en daar je auto huren via
DiscoverCars.

Wij huren zeer regelmatig een auto op vakantie en zijn
ondertussen ervaren chauffeurs. We hadden pech op één bergweg.
Die was, naar onze zin, iets te smal om vrachtwagens tegen te
komen. Zucht!
Expert tip #1: Moet je bij een steile weg omhoog. Vraag je
mede passagiers uit te stappen, zet je airco en radio uit. Zo
heb je net iets meer power om boven te raken.
Expert tip #2: Rem niet constant op een dalende weg, schakel
terug.

Onze reisroute
Wij waren één week in Bosnië, dit is genoeg voor de meeste
bezienswaardigheden. Wil je alle bezienswaardigheden van het
buitengewone Bosnië en Herzegovina bewonderen, plan 2 weken
in.

Dag 1: Aankomst in Sarajevo, tijd voor
rust
Aan het einde van de ochtend kwamen we aan in Sarajevo, de
hoofdstad van Bosnië en Herzegovina. Na de 2-daagse autorit
hadden we wel wat rust verdient. Hierdoor hadden we buiten het
bezoeken van een restaurant om wat te eten niks gezien van
Sarajevo. Dit bewaren we voor morgen.

Dag 2: Sarajevo
Vandaag staat helemaal in het teken van Sarajevo. Sarajevo is
een indrukwekkende stad met genoeg te vertellen en veel
bijzondere bezienswaardigheden.

Sarajevo is een indrukwekkende stad, er zijn ook genoeg leuke
hotels om te overnachten. Bekijk het ruime aanbod op
Booking.com.

Dag 3: Tuzla
We rijden vanuit Sarajevo in 2,5 uur in Noordelijke richting
naar Tuzla, één van de oudste steden in Europa. Het schijnt al
6.000 jaar bewoond te zijn. De stadsnaam stampt af van de
zoutwinningen; “Tuz” betekent in het Turks “zout”. Na 2
uurtjes rijden komen we aan bij ons motel in Laktaši.

Dag 4: Jajce en Rama meer
Wil je een waterval in een stadje zien? Met 1,5 uur rijden ben
je in Jajce. Jajce is vooral bekend voor haar mooie
watervallen, deze vind je buiten deze stad maar ook in de stad
zelf is een waterval te vinden. Met nog 1,5 uur extra rijden
kom je aan bij het Rama meer. Heerlijk voor een ontspannen
duik.

Dag 5: Park Prirode Blidinje en Mostar
We gaan opnieuw “on the road” en op naar de stad Mostar. Na
1,5 uur rijden zijn we gestopt bij Park Prirode Blidinje.
Fantastisch natuurpark met waanzinnig uitzicht vanaf de berg.
Daarna vervolgen we de weg met 1,5 uur rijden naar Mostar. We
hebben genoten van de schoonheid. Deze gereconstrueerde stad
ligt in de diepe vallei van de rivier Neretva en is bekend om
haar herbouwde brug, de Stari Most.

Dag 6: Medugorje en Kravice watervallen

Vanuit Mostar reizen we in ongeveer 35 minuten naar het
bedevaartsoort van Bosnie, Medugorje. Dit is het grootste
bedenvaartsoort van Zuid-Oost Europa, Er schijnen hier sinds
1981 diverse verschijningen van Maria geweest te zijn,
hierdoor trekken er per jaar veel gelovigen naar dit stadje.
Vanuit Medugorje zijn we met 25 minuten doorgereden naar de
Kravice watervallen.

Dag 7: Natuurpark Sutjeska en Trebinje
Na genoten te hebben van de prachtige watervallen en het leuke
Medugorje reizen we verder naar onze laatste stop van onze
rondreis, Trebinje. Dit is de meeste zuidelijke stad van
Bosnië en Herzegovina. Het is geen grote stad, en echte
bezienswaardigheden zijn er niet. Toch is het volgends ons
zeker een bezoek waard, vooral het oude centrum is leuk om te
ontdekken. Tijdens deze 2 uur durende rit zijn we ook nog het
natuurpark Sutjeska. Dit is een prachtig natuurpark en één van

de laatste echte wildernissen die je in Europa zult vinden.

Dag 8: Terug naar Sarajevo

Het einde van onze roadtrip is aangekomen en rijden de 200
kilometer lange rit terug. Dit lijkt lang maar de prachtige
omgevingen en diverse gezellige stadjes en dorpjes onderweg
maakte het een stuk aangenamer.

Zijn de verkeersregels in Bosnië
gelijk?
Ja, zeer zeker; de meeste verkeersregels zijn gelijk. Zo mag
je gewoon rechts rijden en links inhalen. Het verkeer op de
rotonde en van rechts heeft voorrang, tenzij anders
aangegeven. Echter zijn er ook een aantal andere regels ten
opzichte van Nederland.

Zo mag je als bestuurder en bijrijder op de voorstoel
0,3 promille alcohol in je bloed hebben. (Ongeveer 2
drankjes.) Hebben ze meer op? Zet ze op de achterbank!
Je auto moet altijd verlichting dragen.
Stijgend verkeer op een berg heeft voorrang.
Zet in je navigatiesysteem je flits en radar controle
meldingen uit.
Bel ook in Bosnië handsfree.
En zie je een leuke route om te wandelen, zorg dat je
tijdens de wandeling maximaal 1 oortje met muziek in
hebt.
Tip: Voor de meest up-to-date regels raden we je aan de site
van de anwb te raadplegen voor je vertrek.
Wij vonden onze rondreis door Bosnië en Herzegovina zeker de
moeite waard. We hebben veel mogen zien en raden andere zeker
aan ook een rondreis te plannen!

