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„Река би могла да буде океан,
ако се згрчи
толико у себи има
огромне, вечите воде…
Мирослав Антић

Фотопоезија

На рекама и језерима Србије
Једна песничка слика каже да широка војвођанска

Познато је да је славни бечки валцер „На лепом пла-

равница на северу Србије ноћу под сјајем звезда, подсећа

вом Дунаву“ Јохан Штраус Млађи компоновао управо

на море. Некада је ту заиста било Панонско море које је

на путовању Дунавом. На путовањима видимо другачије

давно отекло. Србија нема море, али има изузетно велики

пределе, стичемо нова искуства и прикупљамо успомене.

број река и језера.

Дунавом, који повезује 10 земаља Европе, можете доћи у

Природа је богато обдарила ово поднебље водама, показујући своје стваралачко умеће. Мрежа река, од
мирних равничарских до брзих планинских, чини крвоток
земље. Позивамо вас да упознате наше реке и језера и уживате, јер они пружају много могућности за квалитетан одмор и различите спортске активности.
Наводили смо дужину река, и нисмо износили превише бројки: колико је широка, или колико је језеро дубоко.
Та места треба доживети. Лепота предела, осећај спокоја,
буђење уз шум воде и цвркут птица не може се пренети.
Мора се осетити као и пријатељски стисак руке.
На вама је да изаберете одредиште. На језерима можете уживати у пливању и спортовима на води, и у шетњи
нетакнутом природом. На рекама, у пливању, пловидби,
сплаварењу, рафтингу, кајакингу, кањонингу. Овде и малене
реке знају да направе чудесне кањоне, а кроз кањоне великих река могуће је пловити.

Србију. По многима, ових 588 километара је најлепши део
његовог тока.
Србија је проткана емоцијом и када се говори о природи и када се говори о људима.
Оно по чему је Србија можда највише препознатљива су људи. Плодна земља учинила их је вредним, планине
радозналим, а бројне реке и лепота обала поштоваоцима
природе. Људи који живе у овој земљи су предусретљиви,
ведри, гостопримљиви. Воле госте и воле да их почасте.
Није необично да вас позову у кућу и понуде слатким од
шљива. Гастрономска понуда Србије је изузетно богата.
У земљи у којој живи више од тридесет нација постоји
велики број културно–историјских споменика и ваш одмор
може бити добра прилика да се упознате са културним наслеђем, обичајима, традицијом, музиком, игром… Када једном дођете у Србију, пожелећете да то не буде последњи
пут. Она ће вас очарати предивним пејзажима, чистим ваздухом, здравом и питком водом, богатом туристичком понудом и посебном енергијом.
Обичај је да се госту прво послужи слатко и вода.
Добро дошли!

ПАЛИЋКО ЈЕЗЕРО
На северу, између две велике реке, Дунава и Тисе, налази се Палићко језеро, водено благо ушушкано међу
плодна поља и винограде. Некада се овде простирало Панонско море – остало је језеро да се плави усред
жита.

Плави драгуљ равнице
Палић има дугу традицију
монденског места. Посебан шарм
модерном одмаралишту дају
прелеп стари парк, купалишта
„Женска“ и „Мушка плажа“ и други
објекти из 19. века, те је лако
препустити се романтици „Belle
epoque“.

Атрактивна обала
Дуж туристичке обале језера су плаже, термални базен, хотели, рибље чарде и кафићи.
Треба искористити велики број сунчаних дана и лешкарити на плажама; можете изнајмити чамац, педалину и крстарити језером и туристичким бродићем… За вече се препоручује програм на Летњој позорници.
Спортска оаза
Умерена клима и повољни ветрови нарочито веселе љубитеље једрења. Површина језера је повољна за све спортове на води. Лајош Вермеш из Суботице организовао је на
Палићу, 1887. године, 16 година пре Пјера де Кубертена, олимпијске игре у којима се
надметало стотинак спортиста из Европе. На језеру се и сада одржавају спортска такмичења. Веслачки и два једриличарска клуба организују регате и школе једрења. На копну,
на располагању су трим и бициклистичка стаза, тениска игралишта, мини голф и мини
куглана.
Додир природе
Уживајте у Парку природе бавећи се спортским риболовом, јахањем, фото-сафаријем,
летењем моторним змајем. Обавезно посетите и прелепи зоо-врт.
Једриличари на Палићком језеру

ИЗЛЕТИ
• Лудошко језеро
– птичји елдорадо
• Градско језгро Суботице,
винарије и салаши
www.park-palic.rs, www.visitsubotica.rs,
www.jk-palic.org.rs, www.windsurfing.rs,
www.palic-ludas.rs

БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА
У близини Беле Цркве налази се сплет 6 језера, која су се неочекивано појавила са дна Панонског мора,
на местима где се копао шљунак.

Језерски архипелаг
Белоцркванска језера су
различита по величини и дубини,
а све одликује изузетно чиста
вода и прозирно зелена боја.
Погодна су за пливање, роњење,
једрење, кајакинг…, а нека од
њих представљају скивене кутке
лепоте где се може уживати у миру
и без буке.

Главно језеро
Лепо купалиште са плажом, скакаоницама, ватерполо игралиштем, једрилицама за
изнајмљивање, спортским теренима и ресторанима, удаљено је 800 м од центра града.
Смештај на језеру могућ је у апартманима, студијима и ауто кампу.
Врачевгајско језеро
Прави избор за камповање у природи. Поред шљунковите плаже налазе се два ауто
кампа, дечје игралиште и стазе за рекреацију.
Шљункарско језеро
Живописно – окружено врбама, са низом усамљених увала и великом уређеном плажом.
Шаранско језеро
Рај за рониоце и љубитеље подводне фотографије.
Ново и Мало језеро
Посебно драга љубитељима природе и онима који имају истраживачки дух.

ЗА ДОЖИВЉАЈ ВИШЕ
• Пецајте на оближњим речицама, Нери и
Карашу и каналима Дунав–Тиса–Дунав
• Бицикл је овде уобичајено превозно
средство. Зашто се не бисте прикључили?
Прокрстарите Белом Црквом и њеном
лепом околином
• Предлажемо излет до Вршца, града
прелепе архитектуре и дома чувених
вршачких вина

Веслач на Врачевгајском језеру

АТРАКТИВАН ЛОВ НА БЕСИЈА
Беси, а није из Лох Неса, живи у
белоцркванским водама! Беси је огроман
сом кога су многи видели, али лов је до
сада – био безуспешан!

www.belacrkva.org

БОРСКО ЈЕЗЕРО
Раскошна лепота шума и ливада осликава се на његовој површини, и купа се свежином ваздуха који долази са
Црног врха у чијем се подножју налази… Борско језеро изгледа као да је одувек требало да буде ту.

Кристално огледало
Браном заробљене планинске
реке и потоци створиле су велико
водено пространство. Вода Борског
језера је кристално чиста, у летњим
месецима врло пријатна за купање.
Дуж обале има више уређених плажа
и спортских терена, а у зеленом
окружењу налази се хотел, виле
и одмаралишта. Под окриљем
четинара, на обали је смештен ауто
камп.

Место мира и уживања
На Главној плажи купачима су на располагању чамци, педалине, ресторан и још много
могућности за забаву. Постоје четири веће и више мањих пешчаних плажа, тако да свако
може изабрати место по свом укусу, било за друштво било за осаму. За најмлађе је изграђен парк.
Комплекс терена за кошарку, фудбал, рукомет, одбојку и тенис смештен је поред хотела
„Језеро“, који у понуди има разноврсне спортске садржаје, као и велнес и фитнес центар.
Овде се може изнајмити бицикл, а око језера су трим стазе и много места за шетњу. Планински ваздух, чист и благ, здрава клима и лепи предели годе телу и духу. За опуштање
погодно је пецање, нарочито за нестрпљиве риболовце, с обзиром да језеро обилује
рибом.
Окупљање мотоциклиста
на Борском језеру

ПОСЕТИТЕ
• Музеј рударства и металургије и
Зоо-врт у Бору
• Брестовачку бању
ПРИРОДА ПОКЛОЊЕНА ЉУДИМА
• Мноштво пећина краси овај крај. Посетите Лазареву пећину
• Околне планине су изазов за љубитеље природе. Истражите Стол
• Обиђите вулканску купу „Тилва њагра” (Црно брдо, влашки)

www.tobor.rs

СРЕБРНО ЈЕЗЕРО
Сребрно језеро лежи у лепој долини на десној обали Дунава, у близини Великог Градишта. Водено
пространство дугује име бљештавом одсјају површине која под зрацима сунца светлуца попут сребра.

Сребрно „српско море“
Језеро је дуго 14 км и окружено
са три стране шумовитим брдима,
а од Дунава је одвојено насипом.
Пријатна, кристално чиста вода
која се филтрира кроз песковито
тло, богата туристичка понуда
и разноврсне могућности за
рекреацију и опуштање, чине га
идеалним местом за одмор.

Туристички центар
Дуга обала уређена је за купаче и оне који воле шетњу крај воде. Бројни ресторани и
кафићи нуде поглед на језеро, а између борова и пропланака смештени су хотели, виле,
пансиони, одмаралишта и камп. Аква парк и спа центар налазе се у оквиру комплекса
„Silver Lake Resort“.
На великој пешчаној плажи постоје терени за одбојку на песку и ватерполо, a могу
се изнајмити кајак или педалине за вожњу. Локални ветрови пружају добре услове за
једрење и змај сурфовање. На располагању су туристички бродићи, тениски и мини голф
терени, бициклистичка стаза и бројни забавни садржаји.
Улови за Гиниса
Веома је популарно за спортски риболов. Рибљи свет је разноврстан, а шаран тежак 45
килограма који је овде уловљен, оборио је Гинисов рекорд.

ИЗЛЕТИ
Доживљај језера употпунићете
ако један дан одвојите за вожњу
бродом до Голубачке и Рамске
тврђаве. Уколико сте за другачију
перспективу, полетиште за
параглајдинг се налази у селу
Затоње. Не пропустите, такође, да
се опробате у испирању злата у
реци Пек.

Главно шеталиште на Сребрном језеру

www.tovg.org

ЈЕЗЕРО ГАЗИВОДЕ
На северозападу Косова и Метохије* налази се прелепо језеро Газиводе под планинама Мокра Гора и Рогозна.
Настало је подизањем бране од природних материјала на реци Ибар.

Предео изворне лепоте
Топло, атрактивно за све врсте
спортова и рекреацију на води, са
уређеном плажом и местима за
камповање, језеро Газиводе је у
летњем периоду туристички центар
Ибарског Колашина. Рибљи свет у
великом броју настањује језеро, па
је место стециште риболоваца током
целе године

ЗАНИМЉИВОСТИ
• У 13. веку, у месту Брњак на обали
Ибра, у близини данашње језерске бране,
српска краљица Јелена Анжујска подигла
је Прву женску школу – не само у Србији,
него и на Балкану.

Једрење на ветру – на води и у ваздуху
Услови на језеру за једрење (једрење на ветру) веома су повољни за почетнике и
рекреативце с обзиром на благ ветар. Изнад језера постоји полетиште за параглајдинг
за такмичења, као и за туристичке тандем летове које организује параглајдинг клуб
„Соколица“ из Косовске Митровице.
Роњење
На дубини од 20 м налази се потопљена хидроелектрана из 1931. године, атрактивна за
туристичко и спортско роњење.
Планинарење и планински бициклизам
Нетакнута природа и велики број извора, водопада и потока, природни видиковци и
блага клима су додатне предности одмора на језеру. Приступачан и пријатан пејзаж
учиниће да се у бициклизам заљубе и они који га нису волели. Ако сте поборник
пешачења или планинарења, постоје за то уређене стазе, те искористите прилику да
видите језеро са висине од 1733 м.
Параглајдинг тандем на Мокрој Гори

• Северно од Косовске Митровице, а
двадесетак километара од Зубиног
Потока и језера Газоводе, налази
се средњовековна тврђава изнад
Ибра, Звечан, где се налазио један од
краљевских дворова Немањића. У
писаним документима помиње се први
пут у 11. веку.
*Косово и Метохија се тренутно налази под управом УНМИК-а на основу резолуције Савета безбедности УН1244.

www.ibarski-kolasin.org

ВЛАСИНСКО ЈЕЗЕРО
Окружено планинским венцима, брезовим шумама и лековитим биљем, на пространој висоравни у
близини Сурдулице, сместило се Власинско језеро. Налази се на 1213 м надморске висине и највише је у
Србији, а светски је познато по острвима која плове.

Тамо где се тишина чује
Далеко од градске вреве, са мало
урбаних садржаја, Власинско језеро
је право место за активан одмор
у природи. Настало је изградњом
бране на реци Власини, а питком
водом напајају га бројне речице и
извори који се налазе на висини
и од 1500 м. Део обале је уређен
за пливање, а језеро је погодно за
риболов, веслање и једрење

Несвакидашња пловидба
Поред два права, језеро има и два пловећа острва! Она слободно плутају по 16 км² великој
воденој површини, од једне ка другој обали. Могуће их је искористити за „вожњу“, мада је
њихов пут често непредвидив. Треба их бар видети – јединствена су у свету!
Дисање пуним плућима
Ово је предео изузетних одлика. Постоји преко 150 км обележених пешачких и
бициклистичких стаза којима се пролази кроз станишта боровница и купина. Вегетација
је бујна и свој дом нашле су овде и многе природне реткости: Росуља, Маљава бреза,
Жута буква… Планински ваздух и специфична микроклима омогућују да се у шетњи
добро одморите, а са видиковаца и осматрачница уживате у пејзажу. Бројни спортски
терени расути су по овом зеленом пространству. Спортске садржаје имају и хотели.

Припреме спортиста на реци Власини

АВАНТУРА ВИШЕ
• О својите планинске врхове Чемерник
и Бесна кобила
• Учествујте на Власинској регати,
Сомовијади, Власинској џипијади

www.tosurdulica.org

УВАЦ
Поглед на чудесно вијугав ток реке и плави небески свод који се љуби са стењем и растињем одузима дах.
Кањон Увца лепши је него што га било која слика може дочарати.

Језера бајковитог Увца
Вековна борба воде и камена
створила је између падина
планине Златар и Златиборског
масива простор изражене лепоте.
Овај предео је због природног и
културног наслеђа проглашен за
Специјални резерват природе.
Увац је овде начинио, пробијајући
кречне стене, бројне меандре и 120
километара обале.

ОЧАРАВАЈУЋИ ПОГЛЕД
Меандри се могу видети на
целом току, а неки образују угао
од невероватних 270 степени.
Вијугав ток дао је Увцу име, а
три језера дају му посебну чар.
Преко њих, као преко неких
широких степеница, река се
спушта до ушћа у Лим.

www.uvac.org.rs, www. zlatar.org.rs,
www.turizamsjenica.com

Увачко језеро
Прво у низу и најближе извору, налази се на надморској висини од скоро 1.000 метара. Са
уређених видиковаца пружа се величанствен призор на реку и њено клесарско умеће,
али овај бајковити предео треба доживети и са воде. Вожња бродићем са погледом на
импресивне стене и моћну воду је предивно искуство.
У речном кориту налази се улаз у Ледену пећину која је део пећинског система канала,
дугог више од 6 км. Пећина је удаљена 6 км од ушћа Вапе у Увац.
Златарско језеро
Осим лепоте, Златарско језеро је познато по богатој и разноврсној рибљој популацији.
Погодно је за спортове на води и постоје места за купање. На језеру, нарочито на брани
код Кокиног Брода, има много чамаца и бродића, а током лета овде се традиционално
организује регата. Удаљено је 15 км од Нове Вароши и туристичког центра на Златару.

Радоињско језеро
Језеро, последње у низу, настало је преграђивањем клисурастог дела долине Увца.
Налази се на 800 м н. в. и познато је по великој провидности. Стене, које се огледају
у светлозеленој води, дају утисак као да су 3-4 м испод површине језера, па пловидба
клисуром пружа несвакидашњи призор.
БЕЛОГЛАВИ СУП
Атрактиван кањон реке је изузетно очувано
природно подручје. Украс Увца и понос Резервата
природе је белоглави суп (Gyps fulvus). Ова ретка
и угрожена врста орла лешинара насељава у
великом броју литице кањона. Белоглави суп
задивљује својом величином (распон крила до
три метра) као и техником лета, а његова улога у
екосистему је незаменљива.

У загрљају природе
Боравак на Увцу треба корисно употребити за активан одмор и опуштање. Љубитељи
кануа и кајака овде су добродошли, а за пешачење је уређено преко 30 км стаза. Језера
можете обићи организовано, катамараном и чамцима. Врло је популаран спортски
риболов и фото-сафари, као и посматрање птица.
Златар - Од злата планина
Увачка језера често се називају Златарска, с обзиром да се налазе на Златару, прекрасној
планини бујних шума и пространих пашњака. Са здравом климом, ваздухом обогаћеним
озоном и терпентином, Златар је право место за одмор и рекреацију.

ИЗЛЕТ
Златибор – више од планине
Туристички центар „Златибор“, смештен на
истоименој планини, удаљен је од Увачких језера
нешто више од 20 км. Једнако је атрактиван и
лети и зими.
Молитва, један од видиковаца

ЛИМ
„Да схватиш обалу мораш ријека бити...“, рекао је један песник на обали Лима, опчињен лепотом смарагдне
воде и величанственим старим здањима. Као ниска бисера, дуж реке нижу се средњовековни манастири
Куманица, Давидовица, Пустиња, Милешева, Мажићи, Св.Никола у Бањи…

Свете воде Лима
Лим је одувек био граница –
промена и спајања, што му и име
каже (limes, лат). О вредности
живљења на овим обалама
сведоче бројни записи и трагови
прошлости. Пријепоље и Прибој
су стари градови на Лиму.
Његове воде овде сматрају
светим, а зову га зелена река,
због боје и због тога што доноси
живот.

Узбудљив ток
Од свог извора до ушћа у Дрину, Лим пролази 66 километара кроз Србију. У његовом току
смењују су високе кречњачке литице и зелене долине, жустри букови и пешчане увале,
па је врло атрактиван за рафтинг и сплаварење. У градовима, поред реке организују се
уметнички и забавни програми, спортска такмичења, песничке вечери…

Сплаварење на Лиму

ВОДЕНЕ АВАНТУРЕ
• Сплаварење Куманичком клисуром – од
манастира Куманица до Пријепоља
• Мајска тродневна регата Плав – Пријепоље
• Рафтинг у августу Прибој – Рудо
• Такмичење у скоковима у води на плажи у
Петровцу
www.turizamprijepolje.org.rs, www.priboj.org.rs

ДОЛИНОМ РЕКЕ
• Обиђите манастир Милешеву, водопаде Сопотнице и кањон Милешевке
• Полетите параглајдером са Камене горе или возећи бицикл пронађите њених 108 извора воде
• Уживајте у пецању на Потпећком језеру и посетите оближњи манастир Мажићи
• Опробајте се у слободном пењању у кањону Сућеске
• Ваздух, савршено чист и чаробне слике природе пријепољског и прибојског краја маме на кретање… изаберите своју стазу!

ДРИНА
Ко би криву исправио Дрину, обично се каже када је неки посао узалудан. Због изузетно кривудавог тока
Дрина је ушла у народну изреку, а због боје, и од миља, зову је Зеленика. Некад бучна, силовита, некад питома
и кротка, каткад опевана, каткад куђена.

Дрина, река која има душу
Дрина настаје у Црној Гори и преко
Босне и Херцеговине долази у
Србију. Са планином Таром овде
се надмеће у лепоти. Река је
окружујући планину направила
величанствен кањон који достиже
дубину 1000 м. Ослоњен на бујне
шуме и висове Таре, кањон Дрине
сматра се једним од најлепших на
свету.

Поглед са Бањске стене

Надметање у лепоти
Богатство природе и очувана вегетација омогућили су опстанак великог броја ендемских
врста на Тари која је проглашена националним парком. Овде је једино уточиште нашла, и преживела ледено доба, Панчићева оморика. У овако здравом окружењу треба се посветити одмору и релаксацији. Могућности су бројне, а топло се
препоручује одлазак до видиковаца са којих се пружа незабораван поглед на реку.
Крстарење кањоном
Туристички обилазак кањона не би требало пропустити. Дрина је једна од најузбудљивијих река за крстарење. Ако се
одлучите за дужу вожњу, уживаћете сатима у незаборавним призорима и ћудима зелене лепотице. Бродић полази са
бране на језеру Перућац у близини Бајине Баште. То је једно од језера која су настала када је укроћена дивља снага Дрине
изградњом брана.

Дринска регата

• Доживите Дрину уживајући у спусту
кајацима. У понуди су и кајаци двоседи
• Искусите веслање на дасци – хит у
свету. И доноси потпуно ново искуство

Сплаварање Дрином
Некада су реке кротили само одважни и вични сплаварским вештинама, а једни од
најцењењијих били су дрински сплавари. Преко сто година реком су се превозила дебла
са Таре до Београда. Све је прекинуто изградњом брана. У част дринских сплавара и са
жељом да се не заборави славна традиција, током лета организују се регате дуж читавог
тока Дрине, све до њеног ушћа у Саву. Дан проведен на реци, дружење и добра забава,
наставља се увече музичким програмом. Регате се одржавају у различитим терминима и
свака има другачији програм и маршруту.
Бајина Башта
Полазак Дринске регате је у Перућцу. Традиционално, учествује више стотина различитих
пловила и неколико аутентичних дринских сплавова од борових дебала. После 15 км
спуста стиже се на циљ у Бајиној Башти. Могуће је спустити се низ реку и чамцима којима
управљају искусни кајакаши.
Љубовија
Дринска регата „Љубовија“ организује се од Рогачице до Љубовије. Дужина пловног пута
највеселијег спуста је 40 км.
Лозница и Мали Зворник
„У ритму Дрине и плеса“, назив је велике колоне пловила која се креће 18 км од Малог
Зворника до Бање Ковиљаче. На циљу, на Жићиној плажи, организују се спортска
надметања.
Богатић
Хајдучка регата коју организује Богатић полази из села Прњавор. После пређених 25 км,
регаташи долазе до места Црна Бара у близини ушћа Дрине у Саву.

Крстарење кањоном Дрине

Рекреација
На току Дрине има више купалишта, а једно од најатрактивнијих налази се на језеру Перућац.
Поред туристичког насеља је лепа понтонска плажа. У понуди су педалине и вожња чамцем
на језеру. На Тари се налази језеро Заовине, окружено шумом и пропланцима, погодно
за купање и спортове на води. У близини језера је пастрмски ревир, језерце Спајићи, и
станиште Панчићеве оморике.
Одмор поред реке
Уколико вам је потребан одмор и бекство од урбаног окружења, уживајте у миру
туристичких етно-села Врхпоље и Сунчана река и, наравно, у свим благодетима Бање
Ковиљаче!
Одмор у градовима на реци
Осетите сензибилитет и атмосферу градића Бајина Башта, Љубовија, Мали Зворник,
Лозница и Богатић који живе у долини реке.

АТРАКЦИЈЕ
Река 365 дана
Река Врело у Перућцу најкраћа је европска
река, али заслужује пуно поштовање.
Зову је Година јер је дуга само 365 метара.
Улива се, тачније стропоштава у Дрину,
прелепим, десетак метара високим
водопадом.
Краљица рибљег царства
У Дрини се налази око 30 врста риба, а
сан сваког риболовца је младица, звана
„краљица Дрине”.
Кућица на Дрини
Једна је од највише сликаних мотива на
Тари. Подигнута је на камењу у кориту
реке.
Кањонинг
На Тари има мноштво локација за
љубитеље кањонинга, а најатрактивнији
су кањон реке Раче и кањон Брусничког
потока.

www.taradrina.com, www.taratours.rs,
www.tolj.rs, www.togl.rs , www.tomz.org.rs,
www.bogatic-tourism.com

САВА
Пловидба на овој реци одвија се већ три миленијума. Сава извире у Словенији, протиче кроз Хрватску, Босну и
Херцеговину, а у Србији се код Београда улива у Дунав, као највећа притока.

Водом богата река

Сава је пловна у целом свом току
кроз Србију (204 км). Прави лепе
плаже у градовима кроз које протиче
и погодна је за све спортове на
води. Носи приче из Шида, Сремске
Митровице, Шапца и свих других
места – до Београда.

• У близини Шида, на месту пробоја
Сремског фронта, подигнут је
величанствени спомен-комплекс
„Сремски фронт“ да подсећа на
једну од најтежих битака у Другом
светском рату.

Градови и места на Сави
Шид има дугу историју, али се највише везује за Саву Шумановића, сликара прве половине
20. века. Галерија са преко 400 уметничких дела налази се у његовој родној кући. Музеј
наивне уметности у Шиду носи име по другом познатом сликару наиве, Илији Босиљу.
Сремска Митровица, некадашњи град Сирмијум, била је један од четири престонице
Римског царства. Остаци Царске палате могу се видети у Визиторском центру.

• Борковачко језеро поред Руме
пружа бројне могућности за
квалитетан одмор.
• У Засавици се може пробати шунка
од мангулице, ликер од магарећег
млека и магарећи сир – најскупљи
сир на свету.
• У Пећинцима се налази Музеј хлеба
који има велики број експоната.
Занимљиво је видети различите
обредне хлебове.

www.tourismsid.rs, www.tosmomi.rs,
www.zasavica.org.rs, www.rumatourism.com,
www.pecinci.org, www.sabacturizam.org

У центру града налази се велика пешчана плажа, а поред ње су спортско-рекреативни
центар, дечје игралиште, бициклистичка стаза…
Име Шапца по некима води порекло од речи Савац – на Сави. Позната је Шабачка
плажа, Шабачка тврђава, Шабачки вашар, али су познати и Шапчани по врцавом духу,
довитљивости, боемији и посебном животном стилу. Плажа у Шапцу „Стари град“ налази
се поред тврђаве.

Туристички брод Умбра, Засавица

Засавица
Засавица је специјални резерват природе у коме је сачувана изворна лепота предела
и ретке старе врсте биљног и животињског света. Овде се ужива – у амбијенту и
посматрању птица. Врло је атрактивна, такође, пловидба туристичким бродом кроз
резерват. Постоје уређене локације за спортски риболов и друге активности. У близини
се налази ауто-камп.
Обедска бара
У близини Шапца се налази Резерват природе „Обедска бара“, један од најстаријих
заштићених природних добара у свету. Овај мочварно-шумски комплекс има изузетне
природне вредности. Постоје уређене едукативне стазе, осматрачнице, информативне
табле и чамци за разгледање.
Наутичко село „Бисер“, Сурчин

НАДОМАК БЕОГРАДА
Наутичко село „Бисер“,
комплекс живописних
кућица-апартмана на води,
налази се у селу Бољевци, 35
км од Београда. У близини
су Бојчинска шума и салаш
Стремен.

АДА ЦИГАНЛИЈА
Ада Циганлија, речно острво на Сави, свега 4 км од центра Београда, покривено густом храстовом шумом и
прошарано ливадама, омиљено је излетиште и плажа Београђана. Називају је „Водени цвет“.

Београдско море
Уобичајено је видети бициклисте, шетаче, џогере и спортисте на Ади током
читаве године. Најпривлачнија је за одмор и рекреацију током лета када и
званично траје купалишна сезона на језеру. Ни током вечерњих часова живот
на Ади не јењава.

Плажа
На Ади се налази једно од најбоље уређених и најпосећенијих градских купалишта
у Европи. Вода Савског језера топлија је и чистија од речне. Лепа шљунковита плажа у
дужини од 6 км краси обалу, а поред ње су шеталиште, бројни ресторани и кафићи.

Спортска оаза у центру града

Сплавови на Сави

ДАР ПРИРОДЕ
Није необично видети веверицу,
зеца, срну… Зелено пространство са
специфичном микро климом, столетно
дрвеће и водена површина чине
Аду идеалним местом за опуштање.
Придружите се!
www.tob.rs

Језеро је погодно за пливање и све спортове на води. Можете једрити, веслити у кајаку,
играти ватерполо или скијати се на води. Тобогани и други водени реквизити су на
располагању купачима, а могу се изнајмити кануи и педалине. У близини се налази и
марина.
Рекреација на копну је разноврсна. Постоји преко 50 спортских терена, тениска балон
хала, као и савремен голф терен који се простире на 35 хектара. Уређене су бициклистичке
и трим стазе и паркови за најмлађе. Пружају вам се бројне могућности за забаву и
релаксацију, а током сезоне овде се организују културни, забавни и туристички догађаји.
Сплавови ресторани су заштитни знак Аде Циганлије.

БЕОГРАД
Београд је једна од четири европске престонице које се налазе на Дунаву.
Модеран, милионски град, смештен је на раскрсници важних путева.

Престони град
Београду се приписује мноштво лепих епитета, посебан шарм и космополитски дух. Упознајте неке делове
града пре него што сиђете до реке – обиђите Београдску тврђаву и Калемегдански парк, Кнез Михаилову улицу,
Скадарлију, Савамалу, музеје, галерије… Туристи који долазе крузерима на београдско пристаниште имаће само
обрнуту путању.

Град на ушћу двеју река
Са Калемегдана се пружа јединствен поглед на ушће Саве у Дунав. На пуно начина можете
доживети град уживајући у његовој атмосфери и његовој неисцрпној енергији.
Велико ратно острво
Природна оаза, станиште ретких птица налази се у центру града. Кајаком можете обићи
острво. На делу острва је плажа „Лидо“.
Земун
Најлепши поглед на Београд пружа се са Куле на Гардошу. До Куле можете доћи кејом поред
Дунава. Проћи ћете поред марина, наутичких клубова, ресторана…

Поглед на ушће Саве у Дунав

ПЛОВИДБА И СПОРТ
Предлажемо панорамско
разгледање, програмска крстарења
или најам чамца или брода.
ВИНЧА
Посетите археолошки локалитет из
праисторије на обали Дунава, на око
15 км од центра града.
ПЛАЖЕ И ИЗЛЕТИШТА
Направите леп излет, чамцем
до Беле Стене и Грочанске аде.
Прокрстарите обалама Дунава,
нађите тиху увалу, место за
риболов…
БЕОГРАДСКИ СПЛАВОВИ
Бројни сплавови дуж обале Дунава
и Саве су избор за вече и добру
забаву.

www.tob.rs

ДУНАВ
Некада су га звали Истар, Данибиус… Данас, извире као Донау у Немачкој, тако га зову и у Аустрији, у
Словачкој постаје Дунај, у Мађарској Дуна, а у Румунији Дунăреа. У Хрватској, Србији и Бугарској зове се
Дунав, а у Молдавији и Украјини Дунаи и са тим именом улива се у Црно море – сведок промена и сведок
трајања, Дунав.

Дунав, господар вода
Дунав је моћна река која својим
током од 2783 км повезује
10 земаља. Повезује и своје
становнике – људе различитих
националности, језика и вере.
Насеља ничу вековима поред
ове реке и зато ју је немогуће
описати без прича о људима који
живе у њеном окриљу.

Петроварадинска тврђава

НЕ БИ ТРЕБАЛО
ПРОПУСТИТИ
• Разгледање Тврђаве
и њених подземних
ходника и галерија
• Чари новосадске плаже
и Рибарског острва
• Дунавски рафтинг и
панорамско разгледање
бродом
• Обилазак пешачке
градске зоне

www.apatin.otg.rs, www.novisad.travel,
www.sremskikarlovci.org.rs,
www.indjija-tourism.com, www.toobap.rs,
www.pancevo.info, www.toosd.com,
www.topozarevac.rs

У лаганом ритму од Бездана до Рама
Кроз Србију, Дунав се протеже од 1433. до 845. речног километра. Водени пут, део
европског саобраћајног коридора 7, дуг је 588 км. Први део, од Бездана до Рама, Дунав
превали као права панонска река, од Голупца гради 100 км дугу Ђердапску клисуру, а
даље опет путује мирно и када му се прикључи Тимок одлази из Србије.
„Главни град Дунава“
Апатинци кажу да је Дунав главна улица Европе и додају (у шали) да је Апатин његов
главни град, јер се налази тачно на пола пута од извора до ушћа. Најсавременија марина
краси њихову обалу. На располагању вам је центар за наутичаре и риболовце, спортски
терени, Бања Јунаковић…
Дунавски Гибралтар
Шарм Новог Сада обликовале су многе нације и положај на Дунаву. Град, други по
величини у Србији спојен је мостом са Петроварадином (Гибралтар на Дунаву), где се
налази Петроварадинска тврђава на којој се налази музеј и бројни уметнички атељеи.
Ту се сваког јула одржава „ЕXIT“ фестивал.

Блага Фрушке Горе
Омања али прелепа планина поред Дунава и Национални парк умрежена је
бициклистичкм стазама и излетиштима. Планину украшавају и језера и бројни
виногради. У овом парку природе налази се 16 православних манастира,
саграђених у периоду од 15. до 18. века. Шумске стазе, манастири и љупка
насеља чекају да их откријете!
Дунавска виногорја
Врхунска вина са Фрушке горе могу се пробати у бројним подрумима у
Сремским Карловцима, као и у Иригу, Нештину, Черевићу… У Смедереву
треба обићи знамениту тврђаву из 15-ог века, вилу Златни брег, некадашњи
летњиковац династије Обреновић и посетити, наравно, неку од винарија.
Да ли су боља фрушкогорска или смедеревска вина, тешко је одлучити.
Заједничко им је што су и виногради омеђени Дунавом и што су вина изузетног
квалитета, иако су међусобно удаљени стотинак километара.
При крају пута кроз Србију, Дунав благотворно утиче на неготинске винограде
дуж реке. Вино са овог поднебља врло је цењено, а нарочито добро успева
аутохтона сорта, црна тамјаника.
Виминациjум
Осетите атмосферу античког Рима! Посетите археолошки парк Виминацијум,
главни град некадашње римске провинције, на ушћу Млаве у Дунав (у близини
Пожаревца). Посебну атракцију у оквиру Виминацијума представља Мамут
парк, праисторијско налазиште где је откривен цео скелет мамута.

Фрушка гора

Смедеревска тврђава

Марина „Апатин“

ДУНАВ
Дунав код Рама излази из бескрајне панонске равнице. Пружа се широко, оивичен стеновитом обалом с једне,
а панонском равницом са друге стране, а код Голупца, тридесетак километара даље, река као да постаје море.

Онај који тече
Подигнута на самом уласку
у Ђердапску клисуру,
Голубачка тврђава најављује
најимпресивнији речни ток
у Европи. Дунав је савладао
масиве Карпата правећи себи
пут до Црног мора и усекао
у стене четири атрактивне
клисуре између којих се, попут
одморишта, налазе три врло
широке котлине.

Доживите Ђердап
Крстарење клисуром је најбољи начин да доживите сликовит крајолик – једино са воде
се може видети Трајанова табла (tabula Traiana). Постављена је пре скоро 2 миленијума
да осведочи о завршетку изградње римског копненог пута кроз клисуру и победи цара
Трајана „над дунавским и планинским стењем“. У Казану високе обале сужавају реку и на
пар стотина метара (најмања ширина 140 м).

Крстарење Ђердапском клисуром

Трајанова табла

www.tovg.org, www.toom.rs,
www.golubac.rs

Поглед са видиковца Плоче

Визиторски центар „Лепенски Вир“

Видици и стазе
Поглед на клисуру са видиковаца Мали и Велики штрбац и Плоче је спектакуларан.
Видиковци се налазе у оквиру Националног парка „Ђердап“. Овде живи велики број
биљних и животињских врста, ретке птице и древне биљке, а на одређеним местима
уређене су бициклистичке и пешачке стазе. Доживљај Ђердапа не може бити комплетан
ако не пробате здраве и укусне специјалитете, спремљене од намирница из овог краја.
Загонетни становници Дунава
Уметници, математичари, први урбанисти… – речи су којима се описују становници
праисторијског насеља које је пронађено на обали Дунава. Лепенски Вир, стар 9
миленијума, локалитет је светског значаја, а и доказ је да је овај предео увек био добро
место за живот.
Одморишта у Ђердапској клисури
Три градића у клисури могу да носе епитет приморски. Код Великог Градишта и Доњег
Милановца Дунав је широк око 2, а код Голупца скоро 7 км. У овим изузетним подручјима
за спортове на води, уживаћете и у туристичким манифестацијама. У Великом Градишту,
на Сребрном језеру и у Доњем Милановцу може се купати, а у Голупцу можете да једрите
поред Тврђаве и стене Баба кај, о чијем настанку ћете чути неколико легенди.

ЗА ДОЖИВЉАЈ ВИШЕ
• Пређите скелом Дунав као у стара времена –
искористите линијски превоз од Рама до Старе
Паланке и истражите Делиблатску пешчару на
левој обали реке
• Бициклистичком рутом „Еуро вело 6“, која се
протеже дуж Дунава, обиђите обалу
• Уживајте у најлепшем погледу на Дунав,
у Доњем Милановцу, са Капетан Мишиног
брега

Једриличарска регата у Голупцу

УЛОВИТЕ СОМА
(ЂЕРДАПСКА БУЋКА)
На изласку из Ђердапске клисуре
налази се Текија, аласко месташце.
Почетком августа овде се организује
традиционални риболов сома бућком,
који се лови на посебан начин. Научите
како се бућком прави звук који иритира
сома!

ДУНАВ
Бродове су некада спроводили кроз теснаце Дунава посебно обучени дунавски капетани. Изградњом
хидроелектране „Ђердап 1“ 70- их година прошлог века подигнут је ниво реке, а пловидба кроз клисуру је
безбедна.

Где Дунав љуби небо
Ко плови Дунавом, било бродом,
било чамцем или кајаком,
мора преводницом проћи
хидроелектрану, која је преградила
Дунав, али и повезала његове обале.
Давно, Трајанов мост, дуг преко 1000
м, повезивао је на овом месту обале.
Данас, регате Дунавом повезују
блиске и далеке суседе.

Хидроелектрана „Ђердап I“

НА ШИРОКОМ ДУНАВУ
• Учествујте на тродневној Ђердапској регати
Текија – Кладово – Кусјак крајем јула
• Посетите Музеј Хидроелектране „Ђердап“
• Изнајмите кајак у Кладову или Кусјаку
(Неготин). Можете се возити и катамараном

На дунавској ривијери
Прва два стуба Трајановог моста, римско утврђење Диана и средњовековна тврђава
Фетислам говоре о значају Кладова, који има и друге адуте: Градску плажу, која
подсећа на морске (чему доприноси и тамноплава боја реке), теретану на отвореном
простору, хотеле на кеју… Одавде је Дунав широк, питом, спор.
Кладово почетком августа дочекује чувену ТИД регату, која сваке године полази у јуну
из Инглштата и путује два месеца до Црног мора.
Одавде Дунав, до ушћа Тимока и „преласка границе“, тече стотинак километара кроз
веома сликовит предео. Брза Паланка има дугу, лепу плажу, као и суседни Михајловац.
Кусјак је мало насеље, али база Неготинаца, јер је град удаљен десетак километара од
Дунава. У Кусјаку се може изнајмити кану, бицикл, а у понуди је и туристички бродић.

Кладовски кеј

РИБАМА ЈЕ ДУНАВ МИО
• Заљубљеници у Дунав кажу да када је
Дунав у Србији тако леп изгледа да је „рибама
мио“ – познат је по богатству рибљих врста и
изузетним риболовним теренима.
МИСТИЧНЕ КАМЕНЕ КАПИЈЕ
• Обиђите у залеђу Дунава чудесне камене
капије на речицама Вратна, Прераст и Замна.

www.tookladovo.rs, www.toon.org.rs

Пешчана плажа у Кладову

ТИМОК
Омеђен са истока Старом планином, широк у изворишном делу и узан пред ушћем у Дунав, речни слив
Тимока подсећа на необичан троугао. Долина којом тече добила је назив Тимочка крајина

Пет Тимока као петорице браће
Река Тимок није као остале реке.
Тимока има пет – Сврљишки и
Трговишки Тимок који чине Бели
Тимок, а он са Црним Тимоком прави
Велики Тимок, или Тимок. Разликује
их ток, места које треба видети и
градови за које се везују. Сместите
се у Књажевцу, Бољевцу, Сврљигу,
Зајечару или Неготину и уживајте у
одмору, рекреацији и пецању.

Сврљишки Тимок, Књажевац

„Мала Венеција“
Књажевац са три Тимока, Трговишким, Сврљишким и Белим, 7 мостова и прелепом
Старом чаршијом, задивио је и Корбизјеа. Поред града је уређено извориште топле
лековите воде, а за љубитеље активног одмора у нетакнутој природи ту је Стара планина
(50 км).
Зајечар
Град на ушћу Белог и Црног Тимока, са спортско-рекреативним комплексом „Попова
плажа“ пружиће вам прегршт могућности за забаву и рекреацију. Свакако треба посетити
Народни музеј.
Царски римски град Феликс Ромулијана (4. век), под зашитом Унеска, налази се у
Гамзиграду, надомак Зајечара.
Црноречје
Занимљива за истраживање је долина Црног Тимока. Река извире у подножју планине
Ртањ, коју називају због изгледа и мистичности српском пирамидом. Обиђите и
Боговинску пећину.
Феликс Ромулијана, Гамзиград

Пимница у Рајцу

ПИМНИЦЕ
Рајачке и Рогљевачке пимнице, представљају
јединствена насеља виноградара у близини Неготина,
где се може уживати у квалитетним винима.
ВОДЕНА АВАНТУРА
Тимочка регата – за љубитеље брзих
и неистражених вода
Тимочка регата

www.boljevac.org.rs, www. kcsvrljig.rs,
www.tozajecar.co.rs, www.toon.org.rs,
toknjazevac.org.rs

НИШАВА
Име су јој дали Келти, који су у 3. веку пре наше ере подигли насеље на њеној обали. Назвали су га Наисус,
град на Вилиној реци, због веровања да у овим водама живе виле.

Вилинска река
Нишава путује преко 150 км
југоистоком Србије. Извире
на Старој планини, у делу који
припада Бугарској. Протиче кроз
Димитровград, Пирот, Белу Паланку,
Нишку Бању и после Ниша улива се у
Јужну Мораву. Долина Нишаве је део
природног пута који је од античких
времена повезивао Европу и Азију.

Рафтинг на Нишави

ДОБРОДОШЛИ У СВЕТ АВАНТУРЕ
• Опробајте се у рафтингу и кајакингу
кроз Сићевачку клисуру, а у
Јелашничкој у слободном пењању
• На Сувој планини избор је Џип
сафари, стазе за планинско трчање,
алпинизам…
• За подизање адреналина – Стрелиште
Малча, параглајдинг, планински
бициклизам…

Нишавски кеј

Ниш
Град, као ни река, никада није мењао изворно име. Леп кеј, уређен за уживање, рекреацију
и риболов, омеђио је Нишаву док протиче кроз град. На левој обали је урбани центар,
модеран град који пружа обиље уметничких, спортских и забавних садржаја а на десној
Нишка тврђава из 18. века, где се налазе знамења различитих епоха дуге нишке историје.
На овом простору, некада римском утврђењу, рођен је римски цар Константин Велики.
Лепоте на небу и на земљи
Недалеко од Ниша протеже се 17 км дуга и 400 м дубока Сићевачка клисура, богато
украшена пећинама и живим светом. Легенда каже да су је плешући издубиле виле. У
предивном амбијенту расту и ретке биљке: Ramonda nathaliae и Ramonda serbica, а
трагови материјалне културе у клисури сежу од праисторије.
Клисура је добила име по Сићеву, које је смештено на платоу, високо изнад реке. Село
је познато по квалитетним винима и једној од најбољих стаза на свету за параглајдинг.
Речно корито, усечено између Сврљишких планина и Суве планине, изванредно је за
рафтинг.

Поглед на Сићевачку клисуру

Чунгуљски водопад

Бела Паланка, Пирот, Димитровград

У СРЦУ СТАРЕ ПЛАНИНЕ

Ово су љупке вароши са богатим културним наслеђем, места где се традиција и природа
чува. У Белој Паланци се организује Весели нишавски спуст, који прати добра забава и
дружење. Камповање и купање на уређеној плажи могуће је на Дивљанском језеру.

Завојско језеро, дуго 17 км,
права је посластица за љубитеље
природе. Има места за камповање
и за купање, а смештај нуде сеоска
домаћинства у околини.

У Пироту и Димитровграду изграђени су поред Нишаве градски базени са спортским
теренима. Омиљено место Пироћанаца је и природно купалиште поред предивног кеја
са дрворедом липа. Многи од свих спортова највише воле риболов. А лепшег риболовног
подручја, кажу, надалеко нема.
Чудесне притоке Вилинске реке
Мале притоке – а праве импозантне кањоне и водопаде!
- Кањон реке Темштице, притоке Нишаве, дуг је скоро 20 км, а због изванредне лепоте
назван је „Мали Колорадо“. Изузетан утисак оставља и Топлодолска река са црвенкастом
бојом земље и камена.
- Село Топли До, окружено Пиљским ( 64 м), Чунгуљским (40 м) и другим водопадима,
„такмичи се“ са Дојкинцима, другим селом на Старој планини у чијој су близини бројни
водопади, ко их има више!
- Чувена је и клисура Росомачке реке и кањон Јерме. Излетишта су уређена, стазе
обележене и не треба ићи без фотоапарата.

Завојско језеро

Клисура Росомачке реке

www. visitnis.com, www.tobelapalanka.org.rs,
www.topirot.com, www.stcdimitrovgrad.rs

ИБАР
Ибар долази Из Црне Горе у Србију и тече кроз Косовску Митровицу, поред Зубиног Потока (језеро Газиводе),
Звечана, Лепосавића*, Рашке, а код Краљева се улива у Западну Мораву.

Река окићена манастирима
Долину Ибра називају Долином
краљева, Долином историје…
Позната је и као Долина
јоргована.

Спуст низ Ибар

ПУТ ОБУЧЕН У ЈОРГОВАНЕ
Краљ Урош I наредио је да се у
долини Ибра засаде јорговани
како би француску принцезу, и
будућу краљицу Србије, Јелену
Анжујску подсећали на родни
крај. Јорговани цветају и данас.
СКОБАЉИ КАО ЛОСОСИ
Узводно, из Дунава и Велике
Мораве, до Ибра у пролеће
долазе јата скобаља и ту почињу
мрест – предиван пролећни
„плес“.

www.jutok.org.rs, www.raska-turizam.rs
www.ibarski-kolasin.org

Хроничари
Када би реке могле да говоре, то би биле најчудесније приче јер су њихове обале верни
хроничари историје. О томе немо сведоче бројни манастири које су подигли српски
владари у долини Ибра. Недалеко од Новог Пазара налазе се манастири Сопоћани,
Ђурђеви ступови, Студеница и Петрова црква, који су уписани на листу светске културне
баштине УНЕСКО. Долини краљева припада и манастир Жича, у близини Краљева, у којој је
крунисано седам српских владара.
Весели спуст
Град краљева организује у славу Ибра једну од највеселијих речних авантура. Од старог
града Маглича крајем јуна креће весела регата која плови до Краљева. Забава се наставља
на неколико лепих краљевачких плажа.
Спуст без граница
Друга весела регата иде од Лепосавића* до Рашке половином јула, а догађај прате
еколошке радионице, изложбе и спортска такмичења.

*Косово и Метохија се тренутно налази под управом УНМИК-а на основу резолуције Савета безбедности УН1244.

ЗАПАДНА МОРАВА
На путу, дугом 208 км, од Пожеге до ушћа у Велику Мораву, Западна Морава тече од запада ка истоку.
На њеном току налазе се три језера и две бање.

Загрљај јина и јанга
Поглед на меандре Западне Мораве
са Овчара и Каблара једна је од
најлепших панорама Србије. Има и
дубљих и дужих клисура од ове, али
ниједна није толико опевана.

Меандри Западне Мораве

Овчарско-кабларска клисура
Западна Морава између масива Овчара и Каблара прави клисуру коју нарочито красе
три необична меандра. Многи су рекли да их овај призор подсећа на симболе јина и јанга.
Посебну вредност овом амбијенту даје јединствен комплекс 10 манастира и светих места
с краја 14. века.
Са видиковаца се пружа величанствени поглед. Клисура је умрежена планинарским
стазама у дужини од 50 км, а вожња туристичким бродићем пружа другачији доживљај
јер се до неких манастира може доћи са воде.
Магија трубе
Јединствена манифестација, такмичење у свирању трубе, која се одржава 55 година у Гучи
прославила је овај крај и трубу широм света. Популарна „Гуча” одржава се сваке године
почетком августа.
Краљица бања
Врњачка Бања је природна оаза са седам лековитих извора, позната по медицинским,
спа и велнес програмима, као и бројним забавним и културним дешавањима. Један од
симбола бање је „Мост љубави.“

ВОДЕНЕ АВАНТУРЕ
• Чачак – Крстарење Овчарско-кабларском
клисуром

Крстарење клисуром

• Крушевац – Моравски спуст, сплаварење од
Беле Воде до Јасике
• Место Беле воде познато је по музеју клесрства
и вајарства

www.turizamdragacevo.org,
www.turizamcacak.org.rs
www.vrnjackabanja.co.rs,
www.turizamtrstenik.rs, www.jutok.org.rs
www.turizamkrusevac.com

ЈУЖНА МОРАВА
Јужна Морава започиње свој пут на крајњем југу Србије. До ушћа са Западном Моравом,
са којом прави Велику Мораву, тече 246 км.

Опевана у песмама

Поглед на меандар са Мојсињске горе

ДУЖ ОБАЛЕ
• У Врању – купалиште на језеру Првонек у
подножју Бесне кобиле
• У Владичином Хану – шест Јовачких језера
• У Лесковцу – Река Вучје, стара електрана и
природна купалишта

Прича о реци
Опевана је, поштована, вољена.… Зна да буде хировита и толико да нарасте да поплави
поља, лако се да прегазити на многим местима, а на неким је врло широка (када се у њу
улије Топлица, широка је 100 м).
Јужна Морава ретко улази у градове. Прво обиђе Врање. Затим, као да понесе мало
њиховог јужњачког темперамента, те усеца дугу и дубоку Грделичку клисуру. У Владичином
Хану пролази кроз варош. Овде су на њеној обали подигнути спортски терени и базени.
У Лесковцу се шири на плодна поља, а код Алексинца као да почиње да се љути што
нема више воденица као некада и прави између планина дугу клисуру до Сталаћа. Овај
простор око Мојсињске горе био је важан за престоницу у Крушевцу у доба кнеза Лазара.
Од некадашњег средњовековног утврђења данас се може видети донжон кула. Названа је
по Војводи Пријезди, да подсећа на легенду о последњем браниоцу Сталаћа који је скочио
у Мораву кад није успео да одбрани град од Турака.

Кула Војводе Пријезде

ФЕНОМЕН ТОПЛИЦА
Топлица извире на Копаонику и преко Куршумлије
долази у Прокупље где прави чудноват ток,
хидроморфолошки феномен (епигенија), видљив са
Хисара, тврђаве на узвишењу изнад града.

www.tovvranje.org, www.vladicinhan.org.rs,
www.tol.org.rs

ВЕЛИКА МОРАВА
Када је крајем 19. века француски песник Ламартин путовао овим крајевима, област је назвао „океан српских
шума.” Предео западно од Велике Мораве данас носи име Шумадија, а подручје којим тече река знано је као
Поморавље, које је најплоднији и најгушће насељени део централне Србије.

Налик лепој девојци
Велика Морава је највећа српска
река. Настаје код Сталаћа, месту
где се састају Западна и Јужна
Морава. Оне образују Велику
Мораву која се после 185 км
тока улива у Дунав. Пловна је
последњих 3 км пре ушћа.

Риболов на Великој Морави

Завичај Мораве
Већина градова удаљена је од реке јер је позната по својој ћуди и навици да мења ток,
меандрира и плави поља… Њена благородност и њена хировитост опеване су многим
песмама.
Једини градови на обали реке су Варварин и Ћуприја. Други – Ћићевац, Параћин, Јагодина,
Баточина, Лапово, Свилајнац, Велика Плана и Пожаревац, саграђани су даље од реке.
У Ћићевцу обиђите предео Мојсињске горе, познате по бројним манастирима и светим
местима.
У Параћину посетите излетиште Грза, а у Јагодини аква парк и зоо врт.
У Свилајнцу обиђите Природњачки музеј, а у Пожаревцу ергелу Љубичево.
Моравски парк
Најлепша плажа и парк на обали Мораве налази се у Ћуприји, коју су Римљани звали
Horeum Margi (Житница Мораве). Моравски парк красе стазе за рекреацију, дечје
игралиште и шеталиште поред реке.

МОРАВСКА ШКОЛА
У сливу Велике Мораве, која је у 14. и
15. веку била позната као Моравска
Србија (у време кнеза Лазара и његових
наследника), налазе се величанствени
споменици моравске школе: манастири
Раваница, Манасија, Љубостиња, Каленић и
црква Лазарица у Крушевцу.
ЗАНИМЉИВОСТ
На келтском језику Морава значи лепа
девојка.

www.toparacin.org, www.tocuprija,.com, www.
ktcbatocina.rs, ktclapovo.rs, www.topozarevac.rs

ТИСА
Тиса је једно од два места на планети где се може видети рађање и кратки живот инсекта Тиски цвет
(Palingenia longicauda) и његов свадбени плес. Када хиљаде белих лептирића током јуна прекрије реку она
изгледа као да цвета.

Река која цвета
Ко би рекао да је Тиса, питома и тиха,
у горњем току од извора у Украјини,
брза планинска река? Преко Словачке,
Румуније и Мађарске, долази у Србију
где тече као права равничарска река и
онда се лагано улива у Дунав.

Призор са Жабаљског моста

Пловидба
ТАЈНА БИЧА БОЖЈЕГ
Легенда каже да су Хуни овде негде у
кориту Тисе сахранили са мноштвом
драгоцености свог краља Атилу.

Тиса је пловна свих 164 км кроз Србију. Пролази поред природних резервата и
заштићених подручја, те је прави избор за оне који уживају у зеленом колориту.
Занимљиво је и њено вештачко корито, настало изградњом канала Дунав –Тиса –Дунав,
као и њени стари меандри.
Пловити Тисом од вароши до вароши значи одмарати се. Дуж тока, смештена су лепа
насеља са богатом културном и туристичком понудом. Обале Тисе претворене су у
градска шеталишта поред којих су на пригодним местима изграђене плаже, пристани,
рекреативни и угоститељски садржаји.
Многу власници бродића бирају Тису за породично крстарење. Током летње сезоне
саобраћају излетнички бродови, а на многим местима могуће је изнајмити чамац или
закупити брод на један или више дана.

www. vojvodinaonline.com

У друштву скакача на Тиси

Места на путу

ИНСПИРАЦИЈА

Кањижа је познато бањско одмаралиште са дугом традицијом и прво место на које
наилази Тиса при уласку у Србију. Поред обале је рехабилитациони центар, спортска
хала, плажа, ресторан, ауто-камп…

Тиса је река која покреће машту.
Инспирација је песника и
уметника, а сваке године на њој
плове сликари на регати „Тиска
академија акварела“. За ову реку

Сента је најпре препознатљива по споменику, подигнутом у част чувене Сенћанске
битке 1697. године. Сенћани се хвале да је код њих написана популарна песма „Чамац на
Тиси“. Уосталом, она је дом једног писца – овде је рођен Стеван Сремац. У Ади се живи
лаганим ритмом, и на реци. Уређена је плажа, изграђен комплекс базена, трим-стаза и
спортско-рекреативни центар.
У Бечеју, на десној обали реке истиче се преводница Шлајз, за коју кажу да је пројектовао
Ајфел. По стилу конструкција подсећа на славни торањ у Паризу, а налази се на месту где
се Тиса укршта са Великим бачким каналом. Треба посетити и здање Дунђерских, дворац
Фантаст, који је претворен у хотел.
Нови Бечеј је град са три музеја на левој обали Тисе. У близини је Резерват природе
„Слано Копово“, једно од најважнијих станишта птица, као и Бисерно острво, погодно за
узгој винове лозе. Ту је и Парк природе „Стара Тиса“, који делом припада и Жабљу, лепом
малом месту које има голф центар површине 38 хектара. Арадац, преко пута Жабља,
познато је излетиште са уређеном плажом и кампом.
У троуглу Тисе, Бегеја и Дунава налази се Тител. Да ли је Тителски брег место скривеног
хунског блага, како многи мисле?! Овде се организују занимљиве потраге за благом и то
може бити провод који ће вам испунити дан. Уз обилазак Резервата природе у понуди су
параглајдинг, жирокоптери и крстарења реком.

Инсект Тисин цвет

се везују мистерије и легенде, а
најпознатија је она о закопаном
благу. Река 16 векова чува ту тајну,
али зна да обрадује риболовце
капиталним примерцима. Веома
је богата рибом – аласи кажу да
у Дунаву има две трећине воде и
једна трећина рибе, а да је у Тиси
однос: пола – пола.

И ЈОШ РЕКА И ЈЕЗЕРА…

Прича без краја

Рзав

Ђетиња

Сокобањска Моравица

Водено богатство Србије чине и бројне мале реке и језера, које пружају мноштво могућности за пријатан боравак.
Представићемо тек неколико:
На Моравици, која протиче кроз Сокобању, можете се купати на једној од шест преслатких малих плажа, од којих неке имају
природне камене базене. Ђетињу у Ужицу зову „ужичким морем“, а стари мост изнад купалишта користи се за атрактивне
скокове у воду. Градац код Ваљева и Рзав у Ариљу познати су као неке од најчистијих река Европе. Осим беспрекорно
чисте воде, на њиховим обалама постоји низ уређених плажа. Тамиш је врло атрактиван за кајакаше. Водено пространство
и обале Гружанског језера код Кнића погодне су за риболовце, веслаче…
Очекујте, као и свуда у Србији, широк осмех и гостопримство. Љубазни домаћини пожелеће вам на крају срећан пут, са
позивом да их посетите ако сте у прилици (или ако вас наведе пут). То ћете и сами пожелети!

Тамиш

Риболов мушичарењем на реци Градац

Гружанско језеро
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