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Планина за зимски и летњи одмор
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Лепота која плени

Панорамско разгледање лети

Оаза природе

Многи скијаши походе Јахорину

Мало је планина у региону
са тако развијеном
инфраструктуром

За оне одважније

ахорина је планина која се
налази делом у општини
Пале и мањим делом у општини Трново у Републици
Српској (БиХ), која припада
Динарском планинском систему. Највиши врх је Огорјелица
са 1.916 m надморске висине.
Лети је прекривена густом зеленом травом, а зими и до три
метра високим снегом.
Изванредна конфигурација
терена, обиље врло квалитетног снега за скијање, погодна
клима, 20 km стаза за алпске
дисциплине као и благе падине (Рајска долина) уврстиле су
ову планину међу најлепше и
најпознатије ски-центре.
Просечан број дана са снежним покривачем на Јахорини
је 175, и то од октобра до краја маја. Десетогодишњи просек висине снежног покривача
у фебруару износи 106 cm. Јахорина је од Сарајева удаљена 30 km, а од Пала 15 km.
Оригинални назив планине
је раније гласио Јаворина. Назив је добијен по планинском
или грчком јавору (лат. acer
heldreichii), чије је најсеверније станиште ова планина.

Ј

Огромна стабла грчког јавора
су природна атракција.
Назив Јахорина се усталио
за време турске окупације, када су окупатори често мењали
слово В у Х. Данас у Источном
Сарајеву постоје удружења
грађана (као што су женски
хор и планинарско друштво)
са називом Јаворина, што говори о традицији.
Са највишим врхом Огорјелица 1916 м/нв, стазе које скијашима нуди су одлично
уређене (у дужини од 20 км), и
добро повезане од оних за почетнике, преко стаза за рекреативце до оних намењених
врхунским скијашима. Скијалиште повезује једна гондола,
три шестоседа, један двосед,
три ски-лифта и један бебилифт. Од сезоне 2019/2020. на
располагању је нова гондола
са кабинама са десет седишта. Део стаза покривен је системом за вештачко оснежавање у укупној дужини од
3290 м. Просечан број дана
под снегом је изнад 150.
Јахорина је у целом свету
позната по зимском туризму и
спортовима. У летњем перио-

Призор који узбуђује

Мека за љубитеље скијања

ду су развијени и многи други видови туризма. На тој планини се
одржавају различити скупови: семинари, конгреси, школе у природи, ђачке екскурзије, спортска такмичења и припреме
спортиста, студентске манифестације и уједно представља
идеално место за опуштајући одмор током целе године.
Тим билдинг на Јахорини је
битан за јачање тимског духа и
мотивације, уз разне активности
на планини. Тај програм помаже
да се смањи акумулирани стрес,
да се развије самопоуздање и
тимски дух, да се креативно реше проблеме уз дружење, рекреацију и забаву и да се извуче
најбоље из себе и свог тима.
Тамошњи хотели располажу
са великим конференцијским салама опремљеним неопходним
аудио-видео и визуелним садржајима. Сви простори су опремљени бежичним интернетом,
системом за мултимедијалне
презентације, врхунском расветом и пратећом опремом. По
многим истраживањима, Јахорина је једна од водећих дестинација за одржавање свих видова
конгреса и семинара у региону,
Школа у природи на Јахорини
је идеална комбинација класичне наставе и активног боравка у
природи. Деца уче о природи,
развијају еколошку свест, бригу о
животињама и уживају у природним лепотама те планине, уз

Атрактивна понуда за бициклисте

Довољно је рећи – олимпијска планина
дружење и смех. Програм за децу има велику вредност у психолошком и педагошком смислу.
Јахорина има изузетан положај и природни амбијент за висинске припреме спортиста.
Олимпијски центар Јахорина има
отворени фудбалски терен, кошаркашке терене, велики број
хотела са базенима велнес и
спа-ценар, затим стазе за трчање, за бициклизам и планинарење.
Вожња квадовима на Јахорини
на узбудљив начин истражује
планину, преко шумских ливада
и обронака. Доживите Јахорину
на један други начин, уживајте у
нестварним пределима и пејзажима, незаборавном заласку
сунца и направите фотографије
за памћење!

Бициклизам на Јахорини један
од најатрактивнијих летњих садржаја. Истражите нетакнуте
шумске путеве и када достигнете свој циљ, уживајте у награди –
погледу на прелепе пределе Јахорине. Нетакнута природа и велики број стаза ће одушевити
сваког љубитеља адреналина и
оваквог вида екстремног спорта.
Прошетајте Јахорином у пролеће и лето и уживајте у свим
њеним лепотама, а посебно у
брању лековитог биља којим Јахорина обилује. Наићи ћете на
поља мајчине душице, хајдучке
траве, нане, кантариона, уживајте у мирисима и бојама пољског
цвећа, као и брању чајева које
можете конзумирати током читаве године. Поред лековитог биља, планина обилује боро-

На Јахорини се могу убрати
боровнице и шумске јагоде
вницама, брусницама и шумским
јагодама, које сазревају почетком августа.
Уколико лети боравите на Јахорини, посебан доживљај је панорамска вожња шестоседом.
Северна страна и плато Јахорине су идеални за све љубитеље Параглајдинга Посебно су
атрактивни десантни летови са
висинском разликом од 900 м, и
то са врха Јахорине 1916м до
Врхпраче на 1010 метара надморске висине. Организовани су
курсеви за почетнике, који трају
од пет до седам дана, а напредни курсеви трају дуже, од један
до два месеца.
Пејнтбол је спорт у коме су активни мозак и мишићи, а опет
захтева изузетну спретност, физичку припремљеност, брзину и
тимски дух. На Јахорини је уређен отворени терен на коме може играти од 2-10 играча. Творац
овог пројекта на Јахорини је
Аеро клуб Источно Сарајево.
Летња туристичка сезона на
Јахорини ће бити богатија изградњом алпин костера. По пројекту, то ће бити најдужи алпин
костер у Европи, који ће ићи од
језера са врха Јахорине до подножја планине. Предвиђена дужина је око 2.5 км и представљаће највећу атракцију на тој
планини у току летње сезоне.
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