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Dežela zanimivih ljudi, skrivnostnih običajev in številnih neznanih predelov. Kraji, ki jih (še) ne najdete na turističnih 
kartah, vasice kjer se je čas ustavil, neokrnjena narava… 

 
 

 
1.DAN: petek, 03.08.2012  
Odhod iz dogovorjenega kraja predvidoma ob 00.10. Voţnja po »Avtocesti bratstva in enotnosti« mimo Beograda in 
Svilanjca do slapa Skakvica, ob vznoţju Kučajske planine. Po krajšem sprehodu nadaljujemo z voţnjo do Rogljeva v 
Timoški krajini, kjer bomo naredili postanek za degustacijo vina in osveţitev. Voţnja do Pirota. Nastanitev, večerja in 
nočitev. 
2.DAN: sobota, 04.08.2012  
Po zgodnjem zajtrku voţnja do doma Babin zub (1757m), izhodišča za pohod na najvišji vrh Srbije - MiĎor (2169m). 
Do vrha bomo potrebovali slabi dve uri hoje. Vrnitev do avtobusa, osveţitev ter voţnja mimo Sviriga in Niša do 
Kruševca ali »Lazarov grada«, kot ga še imenujejo. Nastanitev, večerja in nočitev.  
3.DAN: nedelja, 05.08.2012  
Zajtrk. Iz hotela (540m) se bomo podali na pohod po pogorju Jastrebac. Pot nas bo vodila skozi Ribarsko banjo najprej 
do Babinega groba (710m), od tam pa do Pogleda (1481m) ter po grebenu, mimo Male Đulice (1429m) do najvišjega 
vrha - Velike Đulice (1491m). Krajši postanek za osveţitev, nato pa spust preko Stogov (1394m) in Belijeve kolibe 
(1000m) do avtobusa. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev 
4.DAN: ponedeljek, 06.08.2012  
Po zajtrku sledi panoramski ogled mesta Kruševac, nato pa voţnja do Ţupe, kjer si bomo nekaj časa vzeli za ogled 
zanimivega muzeja vinogradništva. V etno vasici Latkovac nam bodo prijazni gostitelji pripravili prigrizek in degustacijo 
lokalnih sort vina. Nadaljujemo z voţnjo mimo Brusa do NP Kopaonik. Za vzpon na najvišji vrh Kopaonika, Pančićev 
vrh (2017m) bomo potrebovali pribliţno 2 uri. Vrnitev na izhodišče. Voţnja mimo Novega Pazarja na Golijo. 
Nastanitev, večerja in nočitev. 
5.DAN: torek, 07.08.2012  
Zajtrk. Pohod po eni od najlepših planin Srbije - Goliji, ki je leta 2001 razglašena za poseben rezervat Biosfere, prav 
tako pa je pod zaščito mednarodne organizacije UNESCO. Po vzponu na najvišji vrh - Jankov kamen (1833m) voţnja 
mimo Prijepolja na Kameno goro. Nastanitev v privatnih hišah. Večerja in nočitev. 
6.DAN: sreda, 08.08.2012 sreda 
Zajtrk. Voţnja do Brodareva, kjer prečkamo mejo z Črno Goro. V bliţini samostana Kumanica se bomo preoblekli in 
pripravili za rafting na reki Lim. Po predvidoma tri urni vodni avanturi nadaljujemo z voţnjo do spomenika na Jabuki, 
kjer je bil ubit narodni heroj Boško Buha, izhodišča za dve urni pohod po Kameni gori, ki ga bomo zaključili pri našem 
kraju nastanitve. Večerja in nočitev. 
7.DAN: četrtek, 09.08.2012  
Po zajtrku voţnja v smeri Nove Varoši. V vasi Akmačići bomo zapustili avtobus in se v spremstvu lokalnega vodnika 
odpravili na sprehod po ʺPosebnem rezervatu biosfere Uvac  ̋ ter uţivali ob pogledu na čudovite meandre, ki jih 
ustvarja reka Uvac. Spust do splavišča in panoramska voţnja po akumulacijskem jezeru. Voţnja do Mokre gore, 
zanimivega mesteca, ki se ga drţi rek »Nigde nema takve zore, kao iznad Mokre Gore«. Kraj je daleč okrog znan po 
lepoti narave in ozkotirni ţeleznici ki je nekoč povezovala Beograd in Sarajevo, obnovljeni del proge pa se danes 
koristi v turistične namene. Nastanitev, večerja in nočitev. 
 
 
 
 
 

 



 
8.DAN: petek, 10.08.2012 
Po zajtrku se bomo podali na predvidoma tri in pol ure dolg pohod iz Mokre Gore (567m) do predela Šargan. Po 
vzponu na najvišji vrh - Brezovica (1016m) se bomo spustili do ţelezniške postaje Jatare (700m), od koder se bomo 
odpravili na voţnjo z nepozabnim »Čirom« po znani Šarganski osmici, ki s svojimi 22 tuneli velja za najatraktivnejšo 
ozkotirno ţelezniško progo v Evropi. Duh starega časa in nepozabni prizori ki se vrstijo med enourno voţnjo nas bodo 
popolnoma prevzeli. Po prispetju na ţelezniško postajo Mokra Gora in krajši osveţitvi voţnja v smeri Uţic do vasi 
Zlakusa. Sprehod in ogled zanimive vasice, kjer se večina gospodinjstev ukvarja z izdelavo »Uţičkega zepterja« 
(moţnost nakupa). Nastanitev v privatnih sobah in apartmajih. Večerja in nočitev. 
9.DAN: sobota, 11.08.2012  
Po zajtrku sledi predvidoma pol urni vzpon do kraške jame, katere vhod velja za največjega na Balkanu (višina 50m in 
širina 12m). Slišali bomo zanimivo legendo o brezgrešnosti, ki je povezana z jamo, nato pa se bomo odpravili do še 
dve uri hoje oddaljenega vrha Gradina (931m). Vrnitev v vas, osveţitev. Voţnja do Čačka, kjer naredimo krajši 
postanek za sprehod po mestu, nato pa nadaljujemo z voţnjo do Guče, kjer sledi zabava pozno v noč. Vrnitev v 
Zlakuso. Nočitev. 
10.DAN: nedelja, 12.08.2012  
Zajtrk in slovo od gostiteljev. Voţnja po Ibarski magistrali do Beograda ter naprej po avtocesti proti Sloveniji. 
Predviden prihod v večernih urah. 
 
 
 
 
CENA: 490€  (pri udeležbi min 40 oseb) 
Cena vključuje: 
- voţnjo s turističnim avtobusom na predvideni relaciji, 
- 8x polpenzion v hotelih in privatni nastanitvi**/*** nacionalne kategorije, 
- 1x nočitev z zajtrkom v hotelu***, 
- voţnjo z ozkotirno ţeleznico,  
- 1x rafting po Limu z izposojo opreme, 
- vse degustacije in pokušine ki so navedene v programu, 
- vse vstopnine in spremstvo lokalnih ter planinskih vodnikov, 
- 2x vstopnino v NP (Kopaonik, Tara), 
- vse zunanje oglede, ki so navedeni v programu, 
- turistično pristojbino, 
- stroške priprave, organizacije in vodenja potovanja. 
 
Ob prijavi plačate polovico zneska na TR Balkanika, vse informacije in prijave FRANJO – tel. št. 
031 706 509, ali pri T A Balkanika. 


