„ПУТЕВИМА СРПСКЕ ВОЈСКЕ
У ВЕЛИКОМ РАТУ“
Ово је трећа у низу од пет акција којима ће се на
планинарски начин обележити кретање српске војске
током 1. светког рата:
1.
2.
3.
4.
5.

Напад:
Одбрана:
Повлачење:
Обнова:
ПОБЕДА:

Цер-689м
Колубара-ПТ
Чакор (Проклетије) -2058м
Пантократор (Крф)-906м
Кајмакчалан-2521м

Акције ће бити одржане током 2021 и 2022, пратећи
годишња доба када су се битке/догађаји десили.
Дан 1. Петак 01. јул
Београд – Призен (435км, 6h) – Кроја - Драч
06.00
Полазак аутобусoм из Скерлићеве улице.
06.00 – 12.00 Вожња до Призрена са успитним паузама. Прелазак административне границе.
12.00 – 14.30 Обилазак Призрена: црква Богородице Љевишке, Синан Пашина џамија, Камени мост, стари град...

14.30 – 17.30 Призрен – Кроја (164км, 3h). Возимо се планинаским пределима северне Албаније, истим оним куда је
пешке прошла српска војска током повлачења.
17.30 – 19.00 Кроја. Обилазак тврђаве Ђурђа Кастриота (Скендербег) и музеја.
19.00 – 20.00 Кроја – Драч (Дурес). (45км, 1h)
20.00
Смештај у хотел. Ноћење

Дан 2. Субота 02. јул
Драч – Ђирокастер – Саранде (250km)
07.00 – 10.00 У Драчу су спрску војску чекали француски и италијански бродови који су их превозили према Крфу.
Обилазак града у коме се могу видети и остаци из античког доба.

10.00 – 14.30
14.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00

Драч – Ђирокастер
Обилазак Ђирокастера градића познатог по очуваном градском језгру из отоманског периода.
Ђирокастер – Саранде
Смештај у хотел. Слобoдно вече

Дан 3 Недеља 03. јул. Саранде
Слободан дан. Факултативно се може обићи тврђава Лекурси у јужном делу града.
Дан 4 Понедељак 04. јул. Саранде – НП Бутринт - Ксамил
08.00 Полазак аутобусом из Сарандеа
Пре подне обилазимо НП Бутринт а поподне слободно време у Ксамилу.
НП Бутринт се простире на површини од 94.244 km² и налази се на брдовитом терену са великим
бројем језера, мочвара, слатина, травњака, острва и преко 1200 биљних и животињских врста. Под управу и
заштиту Националног парка Бутринт спадају сва језера и лагуне у Бутринту, природни канал Вивари, острво
Ксамил и археолошко налазиште које пружа вредне остатке древних цивилизација.
Ксамил је мало место на обали Јонског мора са предивним плажама.

Дан 5 Уторак 05. јул
Саранде – Игуменица – Крф (65км 2h)
07.00 Полазак аутобусом из Сарандеа. Вожња до Грчке луке Игуменица.
Полазак трајекта за град Крф.
Искрцавање и вожња до Дасије. Смештени смо у делу који се зове Като Коракиана. Хотел је удаљен 600
метара од плаже на Дасији, око 1км од Ипсос плаже, 15км од града Крфа. У близини је Национална галерија,
продавнице и ресторани а у кругу од 3км има и неколико видиковаца.
Дан 6 Среда 06.јул. град Крф, острво Видо, Агиос Матеос
09.00 После доручка полазак аутобусом до града Крфа. На путу прво долазимо до места Гувија, где се на плажи
налази спомен плоча на месту где се у периоду од јануара до априла 1916 искрцавала српска војска.
10.30 Обилазак града Крфа. Српска кућа, тврђава, историјско језгро града са грађевинама из венецијанског
(млетачког) периода. Пре поласка на острво Видо у луци купујемо цвеће.

12.00 Одлазак бродићем на острво Видо. Обилазак маузолеја. Одавање поште српским јунацима. У повратку
бродићем пролазимо поред.„Плаве гробнице“и у морске дубине полажемо цвеће.

15.30 Полазак аутобусом према југу острва и селу Агиос Матеос у унутрашњости Крфа. У селу је био камп Дринске
дивизије у току 1916. Агиос Матеос чува дирљиву причу о Јанису Јанулису, који је поклонио своју њиву како би на њој
било сахрањено више од 500 спрских јунака. Када су његови земни остаци пренети у маузолеј на Виду, оставио је у
аманет да се та земља никад не обрађује. Јанисови потомци још увек чувају земљу и спомен на храбре србе и Јаниса.
18.00

Повратак у град Крф

18.00 – 21.00 Слободно време до повратка у наш хотел.

Дан 7 Четвртак 07. јул. Пантекратор-917м
07.00
Полазак аутобусом до села Стрилинас, полазне тачке за успон на највиши врх острва Крф.
08.00 – 12.00 Дужина стазе је 12км, висинска разлика 400м. Стаза је кружна.
13.00
Повратак у Дасију. Слободно време

Дан 8 Петак 08. јул. Палаокастрица – Сидари - Касиопи
08.00 Полазак аутобусом у целодневни обилазак северног дела острва.

Палаокастрица је полуострво са шест прелепих увала. На брду изнад плаже се налази истоимени манастир из XIII
века. Стена Коловри, је по легенди је заправо окамењени Одисејев брод којим је дошао из Троје.
Сидари је најпознатије летовалиште на северном делу Крфа. Чувен је по „Каналу љубави“, а легенда каже да ће онај
ко га преплива наћи љубав свога живота.
Касиопи је живописна лука која је била прометна још у римско доба. Главни трг, црква Панагиа Касопитра (XVI век)
подигнута на остацима паганског храма, остаци тврђаве из XIII века...

Дан 9 Субота 09. јул. КРФ - Слободан дан.
Дан 10 Недеља 10. јул. Крф – Београд (911км 12h)
Полазак из смештаја и долазак у луку града Крф.
Полазак трајекта до луке Игуменица. Вожња трајектом траје око 1 ½ сата.
Враћамо се преко Северне Македоније на Битољ, поред Скопља до Ниша па у Београд
23.00 Очекивани долазак у Београд
У зависности од услова на терену и самог тока пута, вођа акције има право на измене програма.

ЦЕНА: 390 ЕУР
Структура цене:
Превоз:
100 еур (аутобуски превоз до Крфа и унутар острва по програму, трајект, карта до острва Видо).
Смештај:
290 еур (ноћење са доручком. Драч-1, Саранде-3, Дасија /Крф/-5)
За децу до 18 година ће вероватно бити попуста на цену што зависи од броја и структуре пријавњених.
У цену није укључено:
- Путно осигурање (можемо организовати преко клуба)
- Улазнице за националне паркове, културно историјске споменике, музеје итд.
- Факултативни излети који нису наведени као саставни део програма акције.
- Лични трошкови било које врсте
На овој акцији могу да учествују планинари, чланови ПСС-а са плаћеном чланарином матичном клубу за 2022 годину.
Потребна докимента: Пасош И Лична карта. (За улазак на територију Косова се тражи ЛК а не пасош)
За малолетна лица у пратњи родитеља је потребан извод из матичне књиге рођених и фотографија (као за пасош)
За малолетна лица без пратње родитеља је осим извода из књиге рођених и фотографије потребна и сагласност
родитеља оверена код нотара
Прва рата:
Друга рата:

200 ЕУР до 10. маја. Уз прву рату донети и КОПИЈУ ПАСОША
190 ЕУР до 14. јуна

Вођа акције: Ранко Краљ, бр. лиценце ПСС 428. Тел. 069 727574
Пријаве смс поруком (име и презиме, бр. планинарске књижице) или на емаил: kraljiking@gmail.com
Пријава за акцију је пуноважна тек по уплати прве рате и достављању копије пасоша

