
 

Ђ А В О Љ С К А  М А Г И Ј А  В А Р О Ш И

Србија ствара инспирацију је кампања националне платформе Србија ствара. 

Више информација о платформи и активностима можете пронаћи на званичном порталу     

У Јелашничкој клисури расту 
симболи леденог доба Српска и 
Наталијина рамонда 

Ђавоља варош има чак два у 
свету ретка природна феномена. 
Откријте која...

Сићевачка клисура је рај за 
љубитеље рафтинга, алпинизма, 
планинарења и параглајдинга

Када огладните пробајте чувене 
Ђавоље ражњиће и Пролом пивô 

број:

⑤
јун 

2020.
контакт

Фото: Драган Тодоровић

ВОДИЧ

#SrbijaKaoInspiracija

www.serbiacreates.rs  

#SrbijaKaoInspiracija

https://www.serbiacreates.rs/kontakt/sr/148


 

· 423 km од Београд за 6h 14 мин

· 512 km од Новог Сада за 7h 10 мин

· 186 km од Ниша за 3h 49 мин

Магијски реализам 
и друге приче...
„...Изговорио си своје речи као да не 
признајеш сенке, а ни зло такође. А 
да ли би хтео да будеш добар па да 
се замислиш над питањем: шта би 
радило твоје добро а нема зла и како 
би изгледала Земља да са ње ишчезну 
сенке? Јер сенке бацају и предмети 
и људи. Постоје и сенке од дрвећа... 
Не желиш ли ти то да огулиш целу 
земаљску куглу, одбацивши са ње свако 
дрво и све живо због своје фантазије о 
томе да уживаш у голој светлости?“

Написа Булгаков као да је био 
инспирисан Ђавољом вароши – 
мистичним местом где се спајају 
светлост и демони, где људи долазе да 
се суоче са својим мраком и оставе их 
кречњачким луткама.

Чиме доћи:

Фото: Андреy Вуколов

Аутомобил

Аутобус

Обилазак свих дестинација у овом крају:

Воз

#SrbijaKaoInspiracija

https://goo.gl/maps/aLLTwGUrjdSFQubo6
https://goo.gl/maps/uG6fxJ8frvianFcU7
https://goo.gl/maps/tXELVZGfR3EAxYH56
https://goo.gl/maps/mU1nAAuivgH617P96


 

Где спавати?
Препоручени приватни смештај:

Приватни 
апартмани

❶
❷
❸

Riverside апартмани (Ниш) – 063 78 19 610, цена од 1.700 РСД

Вила Зоне (Нишка бања) – цена од 1.200 РСД

Вила Прича (Нишка бања) – цена од 1.500 РСД

1. Јелашничка клисура 
Кад смо код инспирације – постоји ли бољи пример од живих 
симбола леденог доба Српске и Наталијине рамонде? Јелашничка 
клисура њихов је дом. Ове биљке могу преживети на најсуровијим 
подлогама и то годину дана без капи воде, у стању потпуне 
успаваности. Чим падне киша, оне поново оживљавају... Отуд су и 
постале симбол преживљавања током Првог светског рата.

Фото: Милица Жугић

· 10 km од Ниша за 28мин

#SrbijaKaoInspiracija

http://www.zone.vagres.rs/index.php/it/
http://www.vilaprica.rs


 

Где јести?

Најближа продавница налази се у селу 
Јелашница, 10 мин удаљености.

Фото: Срђан Митић

Фото: Ивана Поткоњак 

❶

❷

Етно подрум Брка (Јелашница) - 
један од бољих ресторана на целом 
југу Србије; препорука да наручите 
сукану питу с киселим млеком

У клисури постоји излетиште где је 
могуће направити роштиљ.

Ресторан Гурманова тајна 
(Нишка Бања)

#SrbijaKaoInspiracija

#SrbijaKaoInspiracija

https://foursquare.com/v/etno-podrum-brka/4e78ce1f922e68d7757f64c6
http://www.gurmanovatajna.rs/ser/restoran/restoran.html
https://goo.gl/maps/vs5RGd1T3z8BZcCp6


 

Шта радити?

Фото: Иван Митић

СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ
Пењачки клуб ПАЕК, 
информације на 064 16 91 588.

КАДА КЛИСУРА ПРИЧУ ПРИЧА
Једнодневна авантура која 
укључује пешачење по клисури, 
спуштање ужетом низ стену и 
слободно пењање, цена од 2.400 
РСД по особи. 

Јелашничка клисура је прво природно пењалиште у Србији које 
је опремљено за спортско пењање, са више од 200 спортско-
пењачких смерова уз комплетно атестирану опрему у стени. 

САВЕТ ВИШЕ

#SrbijaKaoInspiracija

https://naturetraveloffice.com/avanture/penjanje/kad-klisura-pricu-prica-2-2/


 

· 20 km од Ниша за 25 мин

Где спавати?

Извор: Wikipedia

2. Сићевачка клисура 
На месту где Нишава усеца чудесну клисуру између северних 
огранака Суве планине и јужних падина Сврљишких планина, 
Сићевачка клисура је прави рај за љубитеље нетакнуте природе, 
рафтинга, алпинизма, планинарења и параглајдинга.

Најближи квалитетан 
смештај је у Нишкој 
Бањи, на око 14 km 
удаљености.

#SrbijaKaoInspiracija



 

Где јести?

Шта радити?

ДЕГУСТАЦИЈА ВИНА 
У подруму Малча; цена 
од 600 РСД по особи.

ПАРАГЛАЈДИНГ 
Цена од 7.000 РСД за тандем 
лет; информације овде.

СИЋЕВО АВАНТУРА 
Једнодневна авантура која 
обухвата пешачење, спуштање 
ужетом низ стену и пењање; 
цена од 2.500 РСД по особи.

ХИДРОЕЛЕКТРАНА 
СВЕТА ПЕТКА 
Изграђена према пројекту 
Николе Тесле и Ђорђа 
Станојевића, пуштена је у рад 
1908. године када је осветлила 
прву кућу у Нишу. Електрана и 
данас град снабдева струјом, 
а део је туристичке понуде 
„Путевима Николе Тесле”; више 
информација на 064 83 13 353.

РАФТИНГ НА НИШАВИ
Цена од 2.000 РСД по особи, 
минимум 6 особа; информације 
овде.

•  Параглајдинг полетиште у Сићеву представља један од најбољих 
терена у Европи када су у питању клима и географски услови.

•  До клисуре из Ниша вози и приградски аутобус број 18; поласци су 
са аутобуске станице која је смештена у улици Ђуке Динић, поред 
главне станице.

САВЕТ ВИШЕ

Кафана Мали викенд (Сићево)

http://www.podrummalca.com
http://www.grunf.org/tandem%20letovi.htm
https://naturetraveloffice.com/avanture/pesacenje/sicevo-avantura/
http://safari.rs/aktivnosti/rafting/rafting-na-nisavi/
https://foursquare.com/v/mali-vikend/4e1dc592fa7653a9b2e62d82
https://goo.gl/maps/uiHRJpiA2QoBVxVG7
https://g.page/restoran-malca?share


 

• 14 km од Ниша за 24 мин

3. Каменички вис 
Каменички вис је омиљено једнодневно излетиште Нишлија. 
Смештен је на огранцима Сврљишких планина, изнад села 
Каменица по коме је и добило име. На северној страни се 
налази Студени кладенац – једини извор на овом подручју.

Фото: Гордана Стоичков

Чиме доћи:

Могуће је доћи таксијем, 
цена око 500 РСД.

Најближи квалитетан 
смештај је код Чегра, 8 km 
од Каменичког виса, 13 мин 
удаљености.

Сеоско домаћинство 
Имунсан (Чегар) – цена 
од 1.500 РСД

Где спавати?
Препоручени смештај:

#SrbijaKaoInspiracija

http://sr.imunsan.com
http://sr.imunsan.com


 

Шта радити?

Где јести?

СПОМЕНИК НА ЧЕГРУ 
Улаз бесплатан, али је потребно 
платити стручно вођење 
кустоса; информације на 062 89 
24 854.

ТУРИСТИЧКО ЈАХАЊЕ КОЊА 
Информације овде.

АВАНТУРА КАЛАФАТ 
Авантура која обухвата 
пешачење, обилазак локалних 
села и две пећине: Попшићи и 
Самар.

Ловачки ресторан Вис (на самом Каменичком вису)

Постоји могућност роштиљања на излетишту.

Фото: Гордана Стоичков

Најближа продавница се налази у 
Каменици, 5 km од Каменичког виса.

❶
❷

#SrbijaKaoInspiracija

http://zooplanet.org.rs
https://naturetraveloffice.com/avanture/speleo-ture/avantura-kalafat/
https://goo.gl/maps/1FVwHfQh4JxLBVgW9
https://goo.gl/maps/YaywJ4fB1a4CzzTE8
http://kamenickivis.rs
https://goo.gl/maps/E6FyuKkxF6xEMV4M6
https://goo.gl/maps/VDkhxiJSxYqD1o547


 

• 88 km од Ниша, за 2h

3. Ђавоља варош 
На обронцима Радан планине, 27 km југоисточно од Куршумлије налази 
се јединствена творевина природе и геоморфолошки феномен – Ђавоља 
варош. Овај природни споменик чине два, у свету ретка природна 
феномена: земљане фигуре као специфични облици рељефа, који у 
простору делују врло атрактивно, као и два извора јако киселе воде 
„Ђавоља вода“ и „Црвено врело“ са високом минерализацијом.

Аутомобил

Аутобус

Чиме доћи:

АУТОБУСКА ЛИНИЈА
Линија од Пролом Бање – цена 
карте је око 800 РСД у једном 
смеру.

Фото: Јована Јовић
#SrbijaKaoInspiracija



 

Шта радити?

Шта јести?

Где спавати?
Препоручени смештај:

Најближи квалитетан смештај 
је у Пролом Бањи, 12 km 
удаљености, око 30 мин.

Незаобилазно је пробати јела испод 
сача и чувени „Ђавољи ражњић“. 
Немојте пропустити ни да пробате 
чувено и јединствено „Пролом пиво”. 

Етно Крчма Пролом Бања

Ресторан у склопу локалитета Ђавоља варош

САМОСТАЛНИ ОБИЛАЗАК 
ЛОКАЛИТЕТА ЂАВОЉА ВАРОШ
Цена улазнице 350 РСД, радно 
време током летње сезоне од 
8:30 до 19:00; информације овде.

ОРГАНИЗОВАН ИЗЛЕТ СА 
ПОЛАСКОМ ИЗ НИША
Обухвата обилазак Ђавоље Вароши 
и Пролом Бање; цена од 1.900 РСД 
по особи; информације овде.

Вила Гаретов Конак - 
цена од 2.500 РСД

Извор: djavoljavaros.com

❶
❷

Најближа продавница налази се у Пролом 
Бањи, 12 km удаљености, око 30 мин.

• Од новембра до марта је локалитет Ђавоља варош затворен.
• До самог локалитета има доста степеница, какав вам је кардио?

САВЕТ ВИШЕ

#SrbijaKaoInspiracija

https://tokursumlija.rs/gde-jesti/etno-krcma/
https://www.djavoljavaros.com/restoran.php
https://www.djavoljavaros.com/index.php
https://naturetraveloffice.com/avanture/cultural-tours/prirodna-i-kulturna-dobra-kursumlije/
https://garetovkonak.rs

