
Србија ствара инспирацију је кампања националне платформе Србија ствара. 
Више информација о платформи и активностима можете пронаћи на званичном порталу 
www.serbiacreates.rs

контакт       

П Р И Ј Е П О Љ С К И  П А Р А Д О К С

ВОДИЧ

#SrbijaKaoInspiracija

Камена гора је позната као село
„стогодишњака“.

Ова локација је идеална уколико 
желите планински одмор - вожњу 
бицикла, пешачке туре или 
лагано планинарење.

Као да се налазите у етно
музеју на отвореном 
– Тичје поље.

Манастир Милешева чува једну
од наших најлепших српских 
фрески, Мироносницу на 
Христовом гробу.
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јун 
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· 320 km 
oд Београда за 6сати 20мин

· 360 km 
од Новог Сада за 7сати

· 350 km
од Ниша за 7сати

Аутомобил

Аутобус

Воз

Тресла се гора, 
родио се Светибор
…И би парадокс.
Тачно на пола пута између Јадранског
мора и Панонске равнице. 
Како другачије назвати „подвалу“ 
природе која на месту Камена 
гора сервира бескрајни, зелено тих 
крајолик богат шумама? А камена 
ни за хлеба или врућих погачица које 
у овом крају сервирају уз кајмак 
за доручак. Жива легенда краја је 
500 година стар Светибор за којег 
кажу да чува запечаћене списе о 
путешествијама Срба. 
Како не поверовати у легенду док вам 
поглед пуца на врхове Дурмитора, 
Јадовника, Златара, Златибора...
Све легенде су помало и могуће,
зар не?

Чиме доћи:

Tičje polje
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https://www.google.rs/maps/dir/Beograd/Novi+Sad/Kamena+Gora/Sopotni%C4%8Dki+Vodopadi,+%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/Manastir+Mile%C5%A1eva,+Mile%C5%A1ev%D0%BE/Ni%C5%A1/@44.0653095,19.2947833,8.12z/data=!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x475a7aa3d7b53fbd:0x1db8645cf2177ee4!2m2!1d20.4489216!2d44.786568!1m5!1m1!1s0x475b10613de93455:0xb6f7d683724fe28!2m2!1d19.8335496!2d45.2671352!1m5!1m1!1s0x4758000092bfc159:0xd93e1818552eea97!2m2!1d19.5568089!2d43.2894073!1m5!1m1!1s0x4757fd0225b0eead:0x3033fec571b9fae1!2m2!1d19.7406721!2d43.301571!1m5!1m1!1s0x4757f96dd4a55e31:0xbb004c90dbb306f1!2m2!1d19.7093082!2d43.3716853!1m5!1m1!1s0x4755b0c240c81f65:0x56319fe3122ac3cd!2m2!1d21.8957589!2d43.3209022!3e0?hl=sr


Где спавати?
Препоручени смештај:

Приватни
апартмани у
центру села

(1) 
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1) 
(2)

Кампови

Етно кућа (Гувниште) Камп Ковчица

Бисерак (Гувниште) Камп Грлица

Шумска кућа  (центар)

Конак Бор (центар)

Планинска кућа (Гувниште)

Вила Бор (Гувниште)

1. Камена гора
Уколико долазите возом или аутобусом, из Пријепоља до
Камене горе можете доћи такси превозом. У Пријепољу их 
има неколико, а цена је око 1.000 динара.
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https://www.kamenagora.com/etno-kuca/
https://www.kamenagora.com/smestaj/kampovi/kamp-kovcica/
https://www.kamenagora.com/apartmani/biserak/
http://www.camping.rs/en/c/campsite-grlica-kamena-gora-serbia/
https://www.kamenagora.com/apartmani/sumska-kuca/
https://www.kamenagora.com/apartman-konak-bor/
https://www.kamenagora.com/apartmani/planinska-kuca/
https://www.kamenagora.com/apartmani/vila-bor/


Шта радити?
Да се одмах разумемо, тешко да ће ово питање
поставити неко ко се заситио ужурбаног градског живота.
Једнолично трчање на траци у замену за планинарење на
Каменој гори?

Продато!

ПЕЊАЊЕ
Оквирна цена с опремом:
5.000 дин.
Планинарски клуб Камена Гора.

ПАРАГЛАЈДИНГ 
Удружење Discover Serbia.
Оквирна цена: 7.000 дин по 
особи.

БИЦИКЛИЗАМ 
Седам маркираних стаза од 80 км, не
постоји опција најма бицикла.

СПЛАВАРЕЊЕ ЛИМОМ 
Удружење Discover Serbia.
Оквирна цена: 3.000 дин за групу од
8 особа.

ПЛАНИНАРЕЊЕ
Постоји шест маркираних стаза 
за планинарење. За ангажовање
водича, контактирати 
Планинарски клуб Камена Гора. 
Оквирна цена целодневног 
ангажовања водича: 5.000 дин.

ЛОВ И РИБОЛОВ
Ловачко удружење Пријепоље. 
Дозвола за лов: 1.200 дин.
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https://pss.rs/adresar_klubova/kamena-gora-pk/
https://discoverserbia.rs/
https://discoverserbia.rs/
https://www.kamenagora.com/turizam/planinarenje/
https://www.kamenagora.com/turizam/planinarenje/
https://pss.rs/adresar_klubova/kamena-gora-pk/
http://www.lss.rs/lu-prijepolje-prijepolje/


2. Сопотница
Мало село од свега 150 становника није тешко пронаћи.
Наиме, река, бројни водопади и насеље зову се исто – Сопотница.
А зашто и не би? Ето, толико је лепо и шумски шармантно.

· Слаб сигнал телефонских мрежа, домет најбољи код 
Светог бора.

· Ноћу, чак и током лета, уме да буде хладно. Понесите 
дуксерицу или јакну.

Шта јести?
Ок, већ смо поменули врућe 
погачице, а никако не треба заобићи 
ни качамак, цицвару и апсолутног 
фаворита - хељдопиту. 
Верујте, пронаћи ће она вас чак и из 
понуде најскупљих ресторана у
овом крају.

САВЕТ ВИШЕ

У самом центру села постоји 
кафана „Ружа“, ради по договору.

Најближа продавница 20 км,
насеље Коловарат.

#SrbijaKaoInspiracija
извор: srbijuvolimo.rs.
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Шта јести?
Никако не треба пропустити чувену
сопотничку трпезу у сеоским
домаћинствима – мед, погаче, пите
од сира, хељде и зеља и ракија од 
дивљих крушака.

Ресторан је удаљен 15 км од села,
насеље Коловарат.

Продавница је удаљена 10 км од 
села, насеље Велика Жупа.

· Цена 600 динара по кревету, оброк од 300 до 600 динара.

Планинарски дом · 064 158 83 77

Домаћинство Славише Јањушевића · 033 714 988, 064 19 18 253

Домаћинство Бранка Љујића · 033 714 989, 064 115 4772

Шта радити?
Спуштање ужетом низ водопаде, освајање највишег врха
Јадовника – Катунић високог 1.733 метра или за оне 
храбрије - активности у кањону реке Милешевке 
и сплаварења Лимом. За вођење и организацију 
контактирати удружење Discover Serbia или 
Планинарски клуб Камена Гора.

Приватни смештај Планинарски дом

(1) 
(2)
(3)

· 33 km од Камене Горе за 1 час

· Нема аутобуских линија између ова два места, а алтерантивни пут преко 
Ивање се не препоручује.

Где спавати?
Препоручени смештај:
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https://discoverserbia.rs/
https://pss.rs/adresar_klubova/kamena-gora-pk/


3. Манастир Милешева

Када сте већ у Сопотници ваљало би
посетити и овај манастир с почетка
XIII века, који је прошле године 
славио 800 година постојања.
Зашто?
Да ли је довољно да вам кажемо
„Бели анђео”?

· 30 km  
од Камене Горе за 45 минута

· Нема аутобуских линија ни од Камене Горе ни од Сопотнице.

· 25 km 
од Сопотнице за 43 минута

Слапови Сопотнице су под заштитом државе као споменик 
природе I категорије, те је купање на водопадима забрањено.

САВЕТ ВИШЕ
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· Пут од Бродарева се не препоручује путничким
аутомобилима, већ теренским возилима.

· 45 km од Камене Горе · 20 km од Сопотнице

4. Тичје поље
Планина Озрен. Надморска висина 1.500 метара. Макадамски пут.
Време је стало. Због кућа које су у Тичјем пољу грађене старим
народним стилом могуће је да ћете се на тренутак збунити и помислити 
да се налазите у једном великом и живом етно музеју на отвореном.

У Тичјем Пољу нема смештаја за туристе. Постоји камп, али није сређен.

Где спавати?
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Где јести?

Шта радити?

Најближи ресторан се налази на 13 км у насељу Бродарево.

Најближа продавница се налази на 13 км у насељу Бродарево.

ПЕШАЧЕЊЕ
Веома су популарне пешачке 
туре из Сопотнице, око 20 км 
у једном правцу. Због велике 
удаљености треба водити 
рачуна колико времена је 
потребно за повратак.

БИЦИКЛИЗАМ
Бициклистичке стазе од 
Сопотничких водопада до 
Тичјег поља.

Ако кренете без локалног водича, обавезно понесите мапу и опрезно
возите – пут је лош, нема путоказа и слаб је сигнал телефонских мрежа.

Обилазак средњевековних
манастира Давидовица и 
Куманица, као и кањона 
реке Дубочице.

САВЕТ ВИШЕ
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https://www.facebook.com/travepointpp/
https://goo.gl/maps/svyJDPk1cgA9gM947
https://goo.gl/maps/CRQTqaHQF7wnf1uSA

