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I РАЗРЕД  - Правац: Инђија – Ђавоља Варош - Нишка Бања - Пирот-Инђија 
(3 дана) 

 Превоз удобним туристичким аутобусима који нису старији од 5 година, 
број седишта мора бити већи или једнак од укупног броја путника ,   

 Tуристичког водича обезбеђује  туристичка агенција по један на сваки 
аутобус. 

 У цену урачунати све улазнице према планираном садржају путовања , један 
ручак. 

 Плаћање у најмање пет месечних рата, финансирање од стране родитеља 
ученика. 

 Реализација од 09.04. до 13.04.2012.године 
 
Планирано је да ученици првог разреда проведу три дана у Србији ради упознавања 
са природним благодетима наше земље (Нишка Бања, Крушевац - Лазарица, 
Ђавоља Варош, археолошка налазишта Медиана – Ниш и Нишка бања, споменик 
Ћеле кула као јединствени споменик у светским размерама. Некада се налазио ван 
града, на Цариградском друму, а сада је у самом граду, на булевару Браће 
Тасковић. Кула је подигнута од лобања српских ратника, погинулих на Чегру, код 
Ниша, у бици која се одиграла 31. маја 1809. године. Изграђена је врло брзо након 
битке и то по наређену Хурсид паше, тадашњег труског заповедника Ниша, касније 
великог везира.  
Манастир Копорин са црквом Светог Стефана је споменик културе од великог 
значаја налази се на ободу разуђеног градског насеља Велике Плане при граничном 
појасу са Смедеревском Паланком у тешко приступачном крају. Манастирска 
црква подигнута је за време владавине деспота Стефана (1389-1427) уз чији 
портрет је сачуван натпис са титулом деспота коју је Стефан Лазаревић стекао 
после битке код Ангоре 1402. године. Била је у рушевном стању до 1880. године 
када је почела прва обнова. Касних педесетих и током шездесетих година 20. века 
рађена је конзервација архитектуре и живописа. 

Првог дана би се кренуло у јутарњим сатима из Инђије правац манастира 
Копорин и манастира Лазарица. Након тога је планиран одлазак и обилазак Ђавоље 
Вароши. Одлазак у Нишку Бању у хотел. Вечера и ноћење. 

Другог дана, након доручка у Нишкој Бањи планирамо обилазак Нишке 
Бање, града Ниша са посетом следећим дестинацијама (Медиана, Чегар ,споменик 
Ћеле кула, тврђава) . Повратак у хотел у Нишкој Бањи. Вечера и ноћење у хотелу у 
Нишкој Бањи. 

Трећег дана, након доручка у хотелу у Нишкој Бањи, планиран је обилазак 
града Ниша и полазак за Пирот са обиласком тврђаве, музеја и манастира Суково. 
Након тога је планиран путем преко Калне и Књажевца долазак у Зајечар са 
обиласком Феликс Ромулијане где треба обезбедити ручак. Затим наставак пута 
преко Параћина уз обилазак Грзе. Повратак у Инђију у вечерњим часовима. 
 


