
 

Источник, Стара планина и још по нека прича 
3 ДАНА АУТОБУСОМ / 2 НОЋЕЊА 

26. - 28. ЈУН 2020. / 17. – 19. ЈУЛ 2020. /   14. – 16. АВГУСТ 2020. 
18. – 20. СЕПТЕМБАР 2020. / 16. – 18. ОКТОБАР 2020. /   13. – 15. НОВЕМБАР 2020. 

БЕЛА ПАЛАНКА – ПИРОТ – ТЕМСКА - СТАРА ПЛАНИНА – ДОЊА КАМЕНИЦА - КЊАЖЕВАЦ  
– РАВНА – СОКОБАЊА - РТАЊ 

 

Источна Србија, толико лепа и толико мало истражена... Некако сви туристички путеви махом заобилазе овај крај који је препун 
природних лепота, али и дивних градова који поседују неку посебну атмосферу. Пирот још увек сања своје снове о нанулама које 
клапарају његовом древном калдрмом и као да пизивају та нека давна, прошла времена. Књажевац, некада Гургусовац, а баш баш 
некада беше то римски град „Timicus Minus“, важан и постојан на путевима којима пролазише римске легије у својим походима ка 
источним деловима Балкана. Да ли сте некада били у Белој Паланци? Верујемо да нисте, а требало би. И ово је још један важан римски 
град, стражар над римским путевима, прави Источник. У то време овај данас малени град био је познат под именом Ремезијана. На 
овом месту, на нашем истоку, сусреће се сва наша историја, од римљана који су суверено владали овим просторима, па преко 
Византије, Бугара, српске средњовековне државе, Турака, и нововековне историје. Поред своје важности због географског положаја и 
средокраће путева који повезују централни део Балкана са истоком, овај део Србије је у природним лепотама нестваран... Стара 
планина, права нетакнута лепотица у чијем срцу вода жубори доносећи прекопотребан живот. Ту су видиковци који одузимају дах, а 
посебна мистика се ствара у јутарњим сатима, када дочекујете сунце које се помаља над њеним врховима, а у долинама измаглица 
ствара нестварне илузије... Манастир Темска, дивни староставни, на речици Темској и близу једног лепог водопада. Богородичина 
црква у Каменици са необичном архитектуром која ће Вас фасцинирати. Наравно, ту је и Сокобања, једна од најлепших бања Србије. 
Право је време да упознате дивну источну Србију. Источници Вас чекају! 

Програм путовања: 

1. дан путовања (петак)   Полазак из Новог Сада у 5 часова (Жел.станица/локомотива), и из Београда у 6.30 часова (Сајам). Путовање 
аутпутем преко Ниша са једном паузом. Прво ћемо посетити једно мало сеоце Дивљана, у атару Беле Паланке. У овом селу налази 
се стари заветни храст, који је према веровањима стар преко 1000 година. Његово стабло има обим преко 6 метара, а високо је 
преко 13 метара. Стабло је шупље и представља праву атракцију јер у њега може одједном да стане и до 11 људи! Недалеко од храста 
се налази мало Коритничко језеро. Одлазак до центра Беле Паланке. По доласку, око 11 часова, следи пешачки обилазак историјског 
језгра варошице уз разгледање остатака римског насеља Ремезијана. На Ремезијани је отркивено правоугаоно утврђење из римског и 
рановизантијског периода и полигоналне куле. Вероватно је насеље формирано рано, на шта указују епиграфски налази. Статус града 
Ремезијана добија у време Трајана. Откривени су и остаци базилике, на чијем се западном делу налазила полукружна апсида. У 
околини базилике откривени су остаци античких грађевина. Свакако, ово је било једно од најважнијих римских насеља на чувеном 
римском путу „Via Militaris“. Наравно, морамо у Паланци видети и дивно Белино врело са спомеником девојци на води. За ово врело 
везана је једна лепа легенда из турског времена... Погледаћемо још лепу цркву Вазнесења Господњег, римски миљоказ, градску 
фонтану... Наравно, остављамо и мало слободног времена за самостално уживање и предах уз кафицу у неком од удобних 
паланачких кафића. Потом следи наставак путовања до оближњег Пирота. Неко је негде лепо записао: „од дивље и прелепе Старе 
планине, преко манастира и споменика, изузетног фолклорног наслеђа, дивних људи и сјајне гастрономије – Ви бирајте, Пирот има 
све!“ И заиста је тако! Једноставно, у Пироту се прво мора посетити Музеј Понишавља у којем ћемо сазнати све о настанку овог града, 
његовим знамењима и богатом фолклору. Музеј се налази у дивној, некадашњој кући трговца Христе Јовановића, познатијег 
као Мали Риста. Дивна старобалканска архитектура форме конака. Чим закорачимо у прелепо двориште, имаћете утисак да сте овде 
већ били. Кривац за то је Здравко Шотра који је овај простор користио за снимање Зоне Замфорове и Ивкове славе. Зборка музеја  је 
дивна, импресивна. Стари намештај и покућство које се користило у грађанским кућама Пирота током 18. и 19. века, наравно ту су и 
чувени Пиротски ћилими и прича о њима, историја... Свакако, прошетаћемо се Пиротом и видети тврђаву Кале – Момчилов град са 
интересантним причама, чесму Гушевицу насталу у турском периоду, Споменик ослободиоцима Пирота од Турака,... Остављамо и 
довољно сободног времена за пиротске гурманлуке, пеглану кобасицу, одличан роштиљ, у некој од чувених кафана (препоручујемо 
етно кафану „Пиротска авлија“). Настављамо наш пут даље... Већ ће се на видику појавити лепотица источне Србије, Стара планина, а 
подно ње ћем на кратко застати код водопада Бигар, а потом одлазимо до манастира Темска који ћемо посетити. Манастирска црква 
је посвећена Светом Ђорђу, и подигнута је у 14. веку, као задужбина браће Дејановић који су били у сродству са царем Душаном. 
Уживање у прелепом дворишту манастира, као и у фрагментима староставних фрески. Наставак нашег путовања преко планинских 



 
предела ка врховима Старе планине. Свуда наоколо вода жубори, разбацана стара камена села, ливаде, пропланци, стеновити одсеци 
и шума... Одлазак до познатог локалитета Бабин зуб, и смештај у хотел, а онај део групе који је одабрао за свој смештај хотел „Стара 
планина“ 4*, биће трансферисан до самог хотела који се налази од Бабиног зуба неких 15.-так минута вожње. Смештај, вечера, 
ноћење. 

2. дан путовања (субота)   Доручак. Одјава из хотела. Слободно време за уживање у фантастичним природним пределима, шетњу 
до ски стазе и видиковаца. Полазак са Старе планине у 11 часова. Полазак ка Књажевцу. Успутни обилазак чудесне Богородичине 
цркве у селу Доња Каменица. Цркву је подигао Михаило Анђеловић, управитељ Србије у време деспотовине. Грађевина је релативно 
малих димензија, али веома занимљиве архитектуре чијим се складним пропорцијама ствара утисак монументалности. Прво што 
привлачи пажњу на овој цркви су два звоника која подсећају на неке средњовековне куле. Живопис Богородичине цркве је различите 
тематике и носи одлике Ренесансе Палеолога, карактеристичне за то доба. Рађен је неуобичајеном техником "al-tempera", а прикази су 
врло натуралистички. Свакако, у цркви се налази и ктиторска композиција. Одлазак до оближњег Књажевца. Туристичка знаменитост и 
препознатљиви мотив града је Стара чаршија, старо градско језгро на десној обали Сврљишког Тимока. Представља градско језгро са 
зградама из касног 19. и раног 20. века. Ту је и 7 мостова који премошћавају Тимок, те је по овој чаршији и мостовима Књажевац знан и 
као „мала Венеција“. Слободно време за уживање у специфичном, полуоријенталном амбијенту, за шетњу и ручак у неком од сјајних 
ресторана. Наставак путовања до оближње Равне, сеоца које се налази на локалитету античког града „Timicus Minus“. 
Посета археолошком и етно комплексу са разгледањем археолошких налаза из римског периода, али и сачуваним 
дивним конацима који чувају успомену на некадашњи начин живота у овим крајевима, и обичајима. Будући да је Књажевачки крај 
вековима познат и по одличном вину, овде ћемо видети и један стари вински подрум. Наставак путовања до нашег следећег 
одредишта, прелепе Сокобање. Долазак у попондевним сатима, смештај у хотел. Одмор. Ноћење. 

3. дан путовања (недеља)   Доручак. Одјава из хотела до 10х. Слободно време у бањи уз препоруку да се прошетате до 
средњовековног Соко града. Стаза која води од Лептерије ка Соко граду пролази крај пећине Хајдук Вељка, а на самом уласку у Соко 
град налази се прва кула „Стражара“. Град је постављен на стени која се уздиже око 100 метара над реком Моравица и пружа заиста 
дивне погледе на околину. Такође, уколико волите шетње, препоручујемо Вам и сјајан водопад Рипаљка са већим бројем каскада 
дужине 40 метара. У центру Сокобање ће Вам такође бити интересантно, а обавезно треба да видите турско купатило „Амам“, 
Завичајни музеј, бањски парк... Полазак из бање ка Београду у 14 часова. Путовање крај магичне планине Ртањ за коју се везују бројне 
мистерије, веровања, легенде... Сам поглед на њу очарава, њен изглед пирамиде заиста помало збуњује... Наравно, ова планина се 
вековима користи за брање лековитог биља којим обилују њене простране ливаде. Подно Ртња се последњих година изградило доста 
пансиона, и других туристичких садржаја, а ми ћемо посетити етно хотел „Балашевић“ где ћемо предахнути у дивном амбијенту са 
погледом на Ртањ. Наставак путовања ка Београду и Новом Саду. Повратак у вечерњим сатима. Крај путовања. 

ЦЕНА ПУТОВАЊА СА СМЕШТАЈЕМ У ХОТЕЛУ „БАБИН 
ЗУБ“ 2* + СОКОБАЊА 

ЦЕНА ПУТОВАЊА СА СМЕШТАЈЕМ У ХОТЕЛУ „СТАРА 
ПЛАНИНА Spa“ 4* + СОКОБАЊА 

12.900,00 динара 17.900,00 динара 

Цена путовања обухвата: 

 Превоз високоподним туристичким аутобусом на 

наведеној релацији (клима/грејање, аудио –видео 

опрема) 

 2 ноћења са доручком (самопуслуживање ) – 1 ноћење 

на Старој планини у изабраном хотелу (Бабин зуб 2* 

или Стара планина 4*) + 1 ноћење у хотелу са 3* у 

Сокобањи 

 1 пансионска вечера у ресторану одабраног хотела на 

Старој планини (класичан начин послуживања у хотелу 

„Бабин зуб“, односно „шведски сто“ у хотелу „Стара 

планина“) 

 смештај у двокреветне или трокреветне собе са 

Цена путовања не обухвата: 

 Све остале не поменуте услуге 

 Доплату за смештај у једнокреветној соби – 2.500 динара 

(уколико је смештај у хотелу Бабин зуб на Старој планини), 

односно 5.500 динара (уколико је смештај у хотелу Стара 

планина на Старој планини) 

 Факултативо, на лицу места, посета радионици за израду 

Пиротских ћилима – 500 динара по особи (пријава и 

плаћање на лицу места) 



 
купатилом (углавном су собе са зесебним лежајевима 

стандардне величине, и нешто соба са француским 

лежајем) 

 Обиласке према програму уз тумачење 

професионалног туристичког водича 

 Услуге професионалног туристичког водича током 

целог путовања 

 Улазницу за Музеј Понишавља у Пироту 

 Организационе трошкове 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 

 Готовински - приликом пријаве за путовање уплаћује се минимум 40% од укупне вредности аранжмана, док се остатак исплаћује 10 

дана пре путовања 

 Платним картицама – „Dina“, „Master Card“, „Visa“, „American Express“ 

 Картицама „Banca Intesa“ – 50% се наплаћује одмах приликом резервације, а остатак до пуне цене у максимално 6 месечних рата, и 

најкасније до децембра 2020. 

 Административном забраном – на име резервације се плаћа 40% од укупне цене аранжмана (готовински или картицом), а остатак до 

пуне цене аранжмана се отплаћује забраном на плату до 20.12.2020. 

 Чековима грађана - на име резервације се плаћа 40% од укупне цене аранжмана (готовински или картицом), а остатак до пуне цене 

аранжмана се отплаћује чековима до 20.12.2020. 
ОПИС СМЕШТАЈА: 
ХОТЕЛ „БАБИН ЗУБ“ 2**, Стара планина   https://www.hotelstaraplanina.com/sr/tipovi-i-cene-soba-hotel-babin-zub/ 
Хотел се налази на Црном врху, недалеко од ски стазе, на надморској висини од 1577 метара, око 4,5 км од хотела Стара планина, 
подно природног феномена, литице Бабин зуб. Некада је то био хотел у власништву ЕПС - а, а данас се налази под управом Стара 
планина рисорта. Реновиран и пријатан објекат, али са ограниченим комфором. Поседује мали лоби и рецепцију, лоби бар, салон за 
послужење оброка, малу кафану и продавницу, ТВ и камин салу. Собе су скромно опремљене, све са купатилом и централним грејним 
системом. 
ХОТЕЛ „СТАРА ПЛАНИНА & Spa“ 4****, Стара планина   https://www.hotelstaraplanina.com/sr/hotel-stara-planina/ 
Хотел се налази ушушкан у недирнутој природи, на 1470 метара надморске висине, и предствља праву оазу потпуно прилагођену 
захтевима савременог туристе. На само 50 метара од хотела налази се ски стаза и прва ски гондола у Србији. Савремени дизајн, велики 
лоби са дневним боравком и пријатним кутком за чај, кафу, причу. Поседује 146 смештајних јединица, рецеоцију отворену 24 сата, 
аперитив бар, 2 ресторана за послужење оброка, пошту, мењачницу, играоница за децу, Wellness & Spa центар површине преко 1000 
м² (затворени базен, отворени базен, финска сауна, турско купатило, ђакузи,...)... Цео објекат је покриве бежичном интернет везом.  
Собе су стандард категорије, и све поседују савремено купатило са феном за косу, клима уређај, централни грејни систем, ТВ, телефон, 
мини-бар. 
ХОТЕЛ „МОРАВИЦА“ 3***, Сокобања  http://www.hotelmoravica.rs/ или сличан 
Хотел се налази на једном малом узвишењу изнад реке Моравице по којој и носи име. Налази се близу излетишта Лептерија, Соко 
града, а од центра бање је удаљен око 1 км. Располаже са 100 смештајних јединица, рестораном за 400 гостију, конференцијским 
салама, рецепцијом која је отворена 24 сата, аперитив бар,... Собе су средње комфорне, све са купатилом. 

У случају недовољног броја пријављених путника, рок за отказ аранжмана је 5 дана пре пута. ОРГАНИЗАТОР задржава право корекције 
цена услед промена на монетарном тржишту или промена цена смештаја или превоза. ОРГАНИЗАТОР задржава право измене 

програма путовања, односно редоследа појединих садржаја у програму услед објективних околности. Аранжман је рађен на бази 
минимум 40 путника. Уз аранжман важе Општи услови путовања организатора, усаглашени са „YUTA“ стандардом. Организатор 
путовања Лиценца број: ОТП 269/2020. Према Закону о туризму организатор има прописану полису осигурања бр. 30000015948 

(осигурана сума у висини од 400.000€) МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АД, Акционарско друштво за осигурање, Београд. 

Subagent Hedonic Travel d.o.o.,Gavrila Principa 52, Beograd. matični broj 17038001, Licenca broj: OTP 89/2020 

https://www.hotelstaraplanina.com/sr/tipovi-i-cene-soba-hotel-babin-zub/
https://www.hotelstaraplanina.com/sr/hotel-stara-planina/
http://www.hotelmoravica.rs/

