
 

ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ КЛУБ ПОБЕДА 

ОРГАНИЗУЈЕ 

УСПОНЕ НА 

НАЈВИШЕ ВРХОВЕ  САРДИНИЈЕ 

PUNTA LA MARMORA (1834м) 

24.06 -07.07.2022 

PLAN AKCIJE 

  

ДАН 1 - 24. јун, петак 
Полазак из Београда у 18:00. Ноћна вожња са успутним задржавањима по потреби. 
ДАН 2 - 25. јун, субота 
Долазак у поподневним сатима у Монтекатини смештај и разгледанје града. Ноћенје у 
Монтекатинију. 
ДАН 3 - 26. јун, недеља 
Из Монтекатинија полазимо преподне до Пизе. 
Долазак у Пизу (Pisa), обилазак Трга чудеса (Campo dei Miracoli) са градском катедралом, 
крстионицом, гробљем и чувеним Кривим торњем, најпознатијом закривљеном грађевином на 
свету.  

  

Криви торањ у Пизи                                                     Олбио-лука на Сардинији     



Торањ је бели мермерни звоник катедрале, a почео је да се криви непосредно после почетка 

изградње (август 1173. године). Висина торња од земље до ниже стране је 55,86 метара, а до 

више стране је 56,7 метара. Дебљина зидова при дну је 4,09 m, а при врху 2,48 m. Торањ је 

искривљен за 5,5%, а његова тежина је процењена на више од 14 хиљада тона.  

До врха је неопходно савладати 294 спирална степеника. Цео комплекс налази се на листи 

Светске културне баштине од 1987. године, а за улазак и успон на торањ потребно је купити 

карте чак и неколико месеци унапред. 

У 20:00 полазимо трајетком из Ливорна (Livorno) и након девет сати стижемо на Сардинију, у 

Олбијо.  

 ДАН 4 - 27. јун, понедељак 

Из Олбија крећемо у обилазак најлепших плажа североисточне Сардиније.  

Танца Mанна у заливу Арзачена. Плажа Танца Mанна је једна од најлепших у архипелагу/La 

Maddalena/ или залив  Коста Смералда/Porto Cervo,Capriccioli/, Сан Теодору и Будони. 

    

                                                                      Tannca Mana beach                             .  

    

Porto Cervo                                                                     Capriccioli 



  

San Teodoro                                                                       Budoni 

Навече стижемо у Ла Kалетту, ноћенје. 

    
                                                                        /La Caletta/ 
ДАН 5 - 28. јун,уторак 
Слободан дан, ноћенје 
ДАН 6 - 29. јун, среда. УСПОН НА ПУНТА ЛА МАРМОРУ(1834м). 
Из Ла Калете крећемо за Нуоро. Нуоро је континентални универзитетски град Сардиније. У 
центру града се налази катедрала Санта Марија из 19 века и барокна црква Мадона деле Грацие из 
17 века. 

            

                                                                                    Нуоро   

  Из Нуора превозом се приближимо са северне стране Ла Марморе. Део групе остаје у 

Оргосолу и Мамоиди. Од Фонија  узаним путем долазимо до скијалишта на 1570м, одакле 



започинјемо успон. Пунта Ла Мармора је највиши врх Сардиније и припада масиву /Monti del 

Gennargentu / који се налази у централном делу Сардиније. На врху се налази велики метални 

крст. Стаза до врха је приступачна сви планинарима. На стази су извори са питком водом. Успон на 

Ла Мармору и силазак траје 5ч, стаза је 12км са висинском разликом од 750м.  

  

                                                                          Пунта Ла Мармора 

  

Оргосоло                                                                              Мамоида 

По завршеном успону одлазимо по други део групе и настављамо за Каљари где је планирано 

ноћење.  

ДАН 7 - 30. јун, четвртак.   

Каљари је главни град Сардиније са историјом дугом око 5000година, о чему сведоче  

археолошки и грађевински остаци  као што су:/ Domus de Janas, rimski amfiteatar, vizantijska 

bazilika, 3 tornja iz Pizanske ere…/. У центру су две цркве Св.Аане и Св. Мишела са шареним 

куполама. Ноћење.  



  

  

                                                                                      Каљари 

ДАН 8 - 01. јул,петак 

Полазимо за Исола Россу са успутним обиласком Бурумини Нураге и Ористано. Село 

Бурумини је удаљено 55 Км од Каљарија где се налази највећа тврђава на острву и најбоље 

очувани остаци Нураги цивилизације. Датира из бронзаног доба око1500 година пре нове ере.  

  



Ористано је највећи град западне Сардиније са остацима римске културе. Препознатљив је 

по споменику Елеоноре Арборејске, која је владала од 1383 д0 1404године, готској катедрали 

Санта Марија Ассунта и Торњу св. Кристофора из 13 века.  

  

                                                                                         Ористано 

Навече долазимо у Изола Россу где је обезбеђено преноћиште. 

ДАН 9 - 02. јул, субота 
Слободан дан у Исола Росси. 

  

                                                                                               Исола Росса 

ДАН 10 - 03. јул, недеља 

Слободан дан у Исола Росси 

ДАН 11 - 04. јул, понедељак 

 

Обилазимо град Alghero и Нептунову пећину. Алгеро је добијо име по алги која је симбол 

чисте воде. У старом делу града се налази катедрала из 16 века и црква Св.Михајла. 

Нептунова пећина се налази у стени Capo Caccia. Низ литицу воде 654 степеника. Пећина је 

дуга 3км а за туристе је отворено око100м кружне стазе. 



   
Нептунова пећина                                                      Алгеро 

ДАН 12 - 05. јул, уторак 

Слободан дан у Исола Росси, навече Кастелсардо. 

   

ДАН 13 - 06. јул, среда 

Слободан дан у Исола Росси 
ДАН 14 - 07. јул, четвртак 
Из Исола Россе полазимо за Олбијо у поподневним часовима,  одакле трајектом,ноћном вожнјом, 
долазимо у Ливорно.  
ДАН 15 - 08. јул, петак 

  

Манарола/ Cinqve tera/                                                              Пешаченје у националном парку 



Из Ливорна долазмо у национални парк Италије Cinqve tera. Ноћенје у Монтекатинију 
ДАН 16 - 09. јул, субота 
Из Монтекатинија рано крећемо за Београд и стижемо око22ч. Паузе су по договору. 

Planirana akcija za 2020 није реализована због пандемије короне вируса.  

ЦЕНА: 580€, за раније пријављене 530€ ако нам признају ваучере.  

Уплате за превоз, трајект и смештај у договору са водичем. 

Због економске кризе могућа корекција цена. 

У цену нису укључене улазнице за факултативна разгледања. Групно путно осигурање 

износи  2.500,00 динара (по особи).  

Организатор задржава право измене у случају непредвиђених околности. 

 

Вођа пута и успона: Владислав Матковић, 063 329450, v.matkovic@itnms.ac.rs  

Пријава: Бранка Матковић, 063 1081102, brankamatkovic5@gmail.com 

Организација смештаја: Ирена Анђелић 

 


