BOŚNIA I HERCEGOWINA
Pomimo iż znajduje się w sercu Europy wciąż pozostaje tajemnicza. Skrywa w sobie wiele
wspaniałych miejsc i urokliwych zakątków, ale nie jest tłumnie oblegana przez przyjezdnych.
Świetne miejsce dla żądnych przygód backpackerów, a jednocześnie męczarnia dla wymagających
ładu i luksusu wygodnickich turystów. Znacie powiedzenie „życie jest jak pudełko czekoladek –
nigdy nie wiadomo co ci się trafi?” Idealny opis tego niezwykłego kraju.

Przydatne informacje
Strefa czasowa: GMT +1.00
Elektryczność: 220V / 50 Hz
KLIMAT
Kraj położony jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego na wschodzie i północy oraz
podzwrotnikowego śródziemnomorskiego na zachodzie i południu. Średnia roczna temperatura
powietrza zimą wynosi od 8ºC na wybrzeżu do 0ºC na północy, latem 22ºC-26ºC. Na obszarach
powyżej 1 500 m n.p.m. panuje klimat górski.
WALUTY I PŁATNOŚCI
Wymiany walut dokonuje się wyłącznie w bankach. Nie ma kantorów wymiany. Ze względu na
stały kurs zaleca się przywóz euro, chociaż wymienić można każdą walutę (z wyjątkiem polskich
złotych oraz walut krajów b. RWPG). Akceptowane są wszystkie główne karty płatnicze, liczba
bankomatów w miastach jest wystarczająca.

WIZY, DOKUMENTY
Obywatele RP zwolnieni są z obowiązku posiadania wiz przy przekraczaniu granicy zarówno jeśli
chodzi o przejazd, jak i pobyt do 90 dni. Nie jest wymagane posiadanie przy przekraczaniu granicy
środków finansowych wystarczających na czas pobytu, aczkolwiek można się spotkać z żądaniem
ich okazania (150 KM na 1 dzień pobytu).Obywatele UE mogą przekraczać granicę bośniacką także
na podstawie dowodów osobistych. Nie ma szczególnych regulacji dotyczących wwozu, wywozu i
wymiany pieniędzy. Przepisy celne nie odbiegają od przyjętych standardów.
KUCHNIA
Jest zrównoważona między Zachodnimi i Wschodnimi wpływami. Jedzenie jest ściśle powiązane z
kuchnią Turcji, Bliskiego Wschodu i innymi śródziemnomorskimi, ale istnieje również wiele
kulinarnych wpływów z Europy Środkowej. Kuchnia bośniacka wykorzystuje wiele przypraw, ale
zazwyczaj w umiarkowanych ilościach. Większość potraw jest lekkich, gotuje się je w dużej ilości
wody, sosy są w pełni naturalne składają się z niewiele więcej niż naturalne soki z warzyw. Typowe
składniki obejmują pomidory, ziemniaki, cebula, czosnek, papryka, ogórki, marchew, kapusta,
grzyby, szpinak, cukinia, suszone i świeże ziarna, śliwki, mleko, papryka i śmietana o nazwie
pavlaka. Typowe dania mięsne są przede wszystkim z wołowiny i baraniny. Niektóre lokalne
specjały to: cevapi, burek, dolma, Sarma, pilav, gulaš, ajvar. Najlepsze wina pochodzą z
Hercegowiny, gdzie klimat jest odpowiedni dla uprawy winogron.
UBEZPIECZENIE.
Konieczne jest wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego (tzw. zielona karta). Zaleca się
wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
ZDROWIE.
Nie ma zagrożeń epidemiologicznych.. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że klimat i
temperatury w Bośni i Hercegowinie znacznie różnią się od panujących w Polsce. W lecie
temperatury sięgają 40 C. Należy zachować ostrożność podczas kąpieli w rzekach i jeziorach, w
których temperatura wody nawet latem pozostaje niska. Istnieje możliwość wystąpienia szoku
termicznego na skutek wychłodzenia lub przegrzania organizmu.
KOMUNIKACJA
Jest bezpieczne, pod warunkiem że przestrzegać się będzie powyższych zaleceń. Nie ma obaw o
osobiste bezpieczeństwo. Zdarzają się kradzieże samochodów (dotyczy to zwłaszcza samochodów
produkcji niemieckiej, terenowych oraz dobrze wyposażonych); skala tych kradzieży jest podobna
jak w innych krajach. Po Bośni i Hercegowinie można podróżować autobusami i pociągami.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW.
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, niemniej posiadanie go jest wskazane. Podczas
podróży samochodem zalecana jest ostrożność – miejscowi kierowcy nie zawsze respektują
przepisy drogowe. Natomiast policja rygorystycznie egzekwuje ich przestrzeganie, zwłaszcza w
przypadku przekroczenia prędkości. Drogi są na ogół dobrej jakości. W tunelach nie ma
oświetlenia. Z uwagi na górski charakter kraju należy dostosować prędkość jazdy do warunków
terenowych. W przypadku postojów przy drodze nie należy wchodzić na pobocza ani do lasu z
uwagi na miny pozostałe po działaniach wojennych. Niektóre zaminowane pobocza są specjalnie
oznaczone symbolami ostrzegawczymi. Sieć stacji benzynowych, zwłaszcza nowych, nie jest tak
rozwinięta jak w Polsce. Zalecane jest korzystanie ze stacji sprawdzonych dystrybutorów np.
Energopetrol, INA, OMV. Przy głównych drogach istnieją zajazdy, motele, restauracje i bary, obok
których usytuowane są parkingi.
OBYCZAJE.
Normy obyczajowe są podobne do obowiązujących w Polsce, mimo że znaczny odsetek
mieszkańców Bośni i Hercegowiny jest wyznania muzułmańskiego. Państwo ma charakter
wielowyznaniowy.

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE
Ambasada RP w Sarajewie
ul.Dola 13, 71000 Sarajewo
tel. (0-0387 33) 201-142; 215 862, 201 018
tel./fax (0-0387 33) 233-796
e-mail: amsar@bih.net.ba
CO WARTO ZOBACZYĆ?
Kravica
Kravica to jeden z największych i zdecydowanie najpiękniejszy wodospad w Bośni i Hercegowinie.
Położony jest wśród bujnej roślinności niedaleko miejscowości Ljubuški. Wody rzeki Trebižat
spadają z wysokości ok. 25 m grupą kaskad ciągnących się na szerokości ponad 100 metrów. W
sezonie to niezwykle popularne miejsce wypoczynkowe, przy którym działają knajpki i miejsca
piknikowe.
Mostar
Widok Mostaru z mostem nad Neretwą to chyba najbardziej rozpoznawalne zdjęcie z Bośni i
Hercegowiny. Płynąca głębokim kanionem rzeka, malownicze domki, kopuły meczetów i rozpięty
nad wodą kamienny łuk. Stary Most, wpisany na listę Unesco, to rekonstrukcja mostu zniszczonego
w 1993 roku, który spinał brzegi od ponad 400 lat. Blisko 30-metrowej długości pojedynczy łuk
wznosi się na wysokość ponad 20 metrów nad poziom wody – często można tu spotkać
miejscowych chłopców skaczących w toń Neretwy. Mostar to jednak nie tylko most – to również
labirynt wąskich uliczek starego miasta ze sklepikami i kafejkami, meczety Cejvan Cehaj i Koski
Mehmed Paša, mauretański budynek Gimnazjum Mostar oraz ślady smutnej, wojennej przeszłości.
Blagaj i źródło Buny
Niedaleko Mostaru znajduje się przeuroczy Blagaj. Rzeka Buna (vrelo Bune) wypływa tutaj spod
200-metrowego wapiennego klifu, a tuż obok pulsującej wodnej otchłani, przycupnięta do skały
znajduje się XVI-wieczna tekija, dom derwiszów. Wzdłuż rzeki rozlokowały się przyjemne
restauracje.
Medjugorje
Medjugorje to najczęściej odwiedzane miejsce w BiH przez wycieczki z Polski. Znajduje się tu jedno
z najważniejszych katolickich sanktuariów w Europie. Tutaj, w czerwcu 1981 r. Matka Boska miała
objawić się szóstce dzieci. Wierni z całego kontynentu pielgrzymują do figury Maryi stojącej na
wzgórzu w miejscu objawień. W centrum miasteczka znajduje się kościół oraz liczne sklepy z
dewocjonaliami.

