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PAPUK - SLAVONIJA  IN GUDURIČKI VRH - VOJVODINA 

 
1.dan: Četrtek, 15.03.2012 (predvidoma 4 ure hoje) 
Odhod iz dogovorjenega kraja ob 04.00 uri. Vožnja po avtocesti mimo Požege do mesteca Velika ter naprej do 
planinskega doma Jankovac. V osrčju naravnega parka Papuk zapustimo avtobus in se peš odpravimo po poti 
Grofa Jankovića proti najvišjemu vrha gorskega masiva Papuk (953mnv). Po krajšem počitku pod samim vrhom 
(na vrhu je vojaška baza), vrnitev do avtobusa. Vožnja do Bizovca. Nastanitev, večerja in nočitev.  
2.dan: Petek, 16.03.2012 (predvidoma 2 uri hoje) 
Zajtrk. Vožnja do Vršca, mesta ob vznožju Vršačkih planin, ki je vsega 14 km oddaljeno od romunske meje. Mesto 
kljub majhnosti predstavlja pravo multietnično skupnost, saj v njem živijo pripadniki 16 različnih nacij. Sledi ogled 
nekaterih kulturno zgodovinskih spomenikov, kot so: Mestni muzej, Sterijina kuća, v kateri je rojen »oče« srbske 
drame Jovan Sterija Popović in apoteka na stopnicah - prva vršačka apoteka »Kod spasitelja«, iz druge polovice 
18. stoletja, ki je danes v sklopu mestnega muzeja. Sprehodili se bomo do simbola mesta Vršac – Kule, 
impozantne zgradbe, ki dominira na hribčku nad mestom (399mnv), zgraditi pa jo je dal despot Djurad Branković, 
leta 1439. Vrnitev v mesto. Nastanitev, večerja in nočitev. 
3.dan: Sobota, 17.03.2012 (predvidoma 5 uri hoje) 
Zajtrk. Vožnja do samostana Malo Središte, kjer zapustimo avtobus in se v spremstvu lokalnega vodnika podamo v 
»osvajanje« najvišjega vrha Vojvodine, Guduričkega vrha (641 mnv), za kar bomo potrebovali predvidoma dve uri 
hoje. Po vinski poti se bomo spustili do Gudurice, zanimive stare vasice, ki leži na »vinu in bačvah« in katere 
zgodovina seže v 15.st., trta pa se je v tem kraju gojila že v času Rimljanov. Vasica ki s svojimi zanimivostmi, 
videzom hiš, sklopom ulic in mentaliteto prebivalcev skoraj da ne sodi v današnji čas, preprosto očara obiskovalce, 
domačini pa za svojo vas radi rečejo: »Ako ste ceo svet obišli, a u Gudurici niste bili, ništa niste videli«. Po malici in 
»kozarčku domačega« vrnitev v planinski dom. Večerja in nočitev. 
4.dan: Nedelja, 18.03.2012 (predvidoma 3 uri hoje) 
Po zajtrku slovo od gostiteljev in vožnja proti srbski prestolnici. Panoramska vožnja skozi Beograd do naselja Beli 
potok (180mnv), izhodišča za pohod po najsevernejši planini Šumadije - Avali (511mnv), ki velja za najlepšo 
izletniško točko v okolici Beograda. Pot nas bo vodila v smeri Kamenca do PD Čarapićev brest (310mnv) ter 
naprej, mimo Ladnih voda do spomenika Neznanemu junaku, ki se nahaja na samem vrhu Avale. Spustili se bomo 
tudi do novega razglednega stolpa. Po krajši osvežitvi vožnja proti Sloveniji. Predviden prihod v poznih večernih 
urah. 
 Vse informacije in prijave na tel.št. 031 706 509 in ob prijavi nakažita akontacijo na TR BALKANIKE. 

 
CENA: 130€ pri udeležbi min 40 udeležencev 
Cena vključuje: 
 
- avtobusni prevoz na predvideni relaciji, 
- 1x polpenzion v hotelu *** nacionalne kategorije, 
- 2x polpenzion v planinskem domu v več posteljnih sobah 1/4 in 1/6, 
- 1x toplo malico in degustacijo,  
- vstopnino v PP Papuk, 
- vsa lokalna vodenja, 
- vse zunanje oglede in vstopnine navedene v programu, 
- vstopnino za stolp na Avali, 
- pripravo, organizacijo in vodenje izleta. 

 


