Путеви вина
Србије

Вина
са песка
Пут вина - Палић

Вина
са песка
Пут вина - Палић

Винска историја
Читав овај регион лежи на пешчаном
земљишту које је настало након нестанка
праисторијског Панонског мора. Зато се вина
овог подручја популарно зову вина са песка.
Песковити терени, умерено континетална
клима и квалитетне сорте винове лозе дају
веома питка вина. Винарска традиција
суботичко-хоргошке пешчаре је дуга преко
2000 година.
У Бачкој виноградарство је свој напредак
доживело после продора филоксере у Европу.
Тада су на три локалитета Палићу, Чоки и
Бисерном острву код Новог Бечеја, основана
три винска подрума која и данас чине
окосницу развоја винарства овог подручја.
Подрум у Чоки, основан 1903, убраја се у ретке
раскошне споменике велике винске културе.
Подрум има рустичан амбијент и има седам
хладних винских улица и може да смести

330 вагона вина. Подрум има 130 храстових
буради од 1500 до 11000 литара и 17 бетонских
цистерни обложених стакленим плочицама
које примају од 33000 до 67000 литара.
Највећи суд прати необична прича. Простран
као мања дворана служио је за господске
седељке оснивача винарије грофа Ледерера.
Подрум Палић је настао на месту некадашње
пољопривредне школе, основане 1896. године
и настављач је старе винарске традиције
суботичко-хоргошке пешчаре. Данас је то
WOW Winery.
Сорту мускат крокан је гроф Липот Рохонци
засадио у локалитету Бисерно острво, где је
саградио и мањи замак са винским подрумом
који и данас постоји. Вино се продавало у
Будимпешти, Лондону и другим тржиштима
Европе.

Виноградарство и винарство данас
Суботичко хоргошка пешчара се шири на
24.000 ха а готово цела њена површина је
погодна за гајење винове лозе. Виногради
су груписани око насеља у општинама
Кањижа и Суботица.
Ово подручје има песковито тло и
местимично живи песак, затим разна
иловаста тла, чернозем са песком и смеђа
степска земљишта. Терени су или равни
или таласасти платои.
Клима је типично континентална а због
конфигурације тла могући су продори
хладног поларног ваздуха током зиме.
Поједине старе сорте винове лозе
традиционално се гаје на пешчари.
Раније је то била кадарка, а сада је то
кевединка и код Новог Бечеја мускат
крокан. У новим виноградима највише се
негује италијански ризлинг, затим рајнски
ризлинг и шардоне.

Препоручене беле сорте у овом подручју
су италијански ризлинг, жупљанка,
бели бургундац, езерјо, у Чоки још и
мускат отонел, семијон и мускат крокан
са Бисерног острва, а од црних мерло,
франковка, црни бургундац и каберне.
Песковит терен, умеренo континентална
клима и квалитетне сорте винове лозе дају
веома питка вина, хармоничног укуса,
нежног букеа и питкости.
Носиоци виноградарске производње
овог краја су Винарија Чока и WOW Winery. Винарија Чока са својим винима са
“снагом ждрепчеве крви” је произвођач
квалитетних и врхунских вина од којих
препоручујемо мерло, мускат отонел,
ждрепчеву крв. Ту су и пино гри, пино ноар
и пино блан

Пут вина
Вински двор

Хајдуково бб, тел 024/ 754 762
производи шардоне, кевединку,
италијански и рајнски ризлинг, бели
совињон, мерло, каберне совињон, црни
пино и црни бургундац. Може да прими
око 200 људи на дегустацију, поседује два
ресторана, хотел са 32 собе.
www.vinskidvor.com; vinskidvor@suonline.net

Вински салаш Чувардић

Едварда Кардеља 139, Суботица, тел 024/515
721.
Производи бувије, шардоне, мерло,
каберне совињон, кадарку и кевединку.
Може да прими 30 људи.
www.vinskisalas.com; jutkic@yahoo.com

Дибонис,

Тук Угарнице 14, Палић, тел 024/546 067.
Производи бели совињон, италијански
ризлинг, мускат отонел, црни пино, каберне
франк, шираз и каберне совињон. Може да
прими 60 људи на дегустацију, а поседује и
ресторан са 130 места.
www.dibonis.com; boni@magnotron.rs

WOW Winery

Јосипа Колумба 33, Палић, тел 024/603
001. Производи сиви, бели и црни пино,
шардоне, мерло и каберне совињон. Сала
за дегустацију прима око 100 људи.
www.wowwinery.com;
wow@wowwinery.com

Винарија Чока

Суботица, Сегедински пут 80
тел 024/546 555

Винум Лоди

Његошева 36, Фекетић, тел 024/738 276,
Производи жупљанку, франковку, каберне
совињон, италијански и рајнски ризлинг.
Moже да прими око 40 људи за дегустацију.
www.vinumlodi.co.rs; vinumlodi@gmx.net

Виндуло

Бечејски пут, Темерин, тел 021/843 773,
Производи шардоне, италијански ризлинг,
бачку, франковку и каберне совињон. Може
да прими 60 људи за дегустацију.
www.vindulo.com; vindulo@vindulo.com

Посете подрумима је потребно претходно најавити
Посебан куриозитет је витешки вински ред “Арена Сабаткиензе“. Витезови вина овог реда
популаришу и шире културу пијења вина. Стари вински обичаји се негују уз одређене
ритуале у униформама необичног и атрактивног изгледа. Витезови су организовани по
ранговима, а сам ритуал пријема у ред подразумева тестирање кандидата у познавању вина.

Где jести
Ресторани
Мала гостиона****

Гуљаш чарда

Ресторан и вински трезор Шираз

Вински двор

Парк Народних хероја 15
тел 024/ 753 447
Интернационална и национална кухиња, 150
год. традиције

Лудошки шор 206
тел 024/758 093
Нуди јвојвођанску кухињу као и специјалитете
од ноја и мангулице

Палићки пут 14
тел 024/686 220
Нуди мађарску и интернационалну кухињу и
велики избор вина.

Хајдуково
тел 754 762, Национална кухиња

Рибља Чарда****

Абрахам

Вила Викторија

Типична храна овог подручја, перкелт се добро
слаже са мерлоом. Уз паприкаш од певца
добро иде каберне, а уз јунећу шницлу са
шампињонима добро се слаже локално вино
кадарка.

Обала Лајоша Времеша бб
тел 024/755 040
Нуди рибљи паприкаш, рибљу чорбу и
специјалитете од рибе
Језерска 15,
тел 024/ 754 497
Пријатан амбијент, интернационална кухиња

Мајкин салаш

тел 024/ 753 032, Војвођанска кухиња
Хоргошки пут 132
тел 024/755 012, Мађарска кухиња

Шта видети
Палић је језеро, бања и истоимени град који
је једно од најпознатијих туристичких места
у Србији. То је монденско летовалиште
са предивним амбијентом и садржајима,
барокним парком, споменицима сецесијске
архитектуре, шампион удобности. На
пречнику од само једног километра налазе
се хотели, ресторани, плаже, тениски
терени, казино, зоо врт.
Обићи језеро Лудаш, које је проглашено за
специјални резерват природе, велики број
салаша и чарди, фарму нојева на Гуљаш
чарди, отићи на излет у Зобнатицу (30

i

км) ергелу расних коња са традицијом од
преко 200 година, право је задовољство.
Треба обићи Суботицу, оближњи град са
100.000 становника, нарочито његово
централно језгро. За праве зналце
Палић је синоним лепоте, префињених
и необичних кулинарских умећа, ехо
цимбала и распеване виолине. На Палићу
и у Суботици се добро једе уз мађарску,
српску и буњевачку кухињу, али и уз њихову
успешну комбинацију.
Бербански дани је манифестација која
слави грожђе и вино и традиционално се
одржава на Палићу крајем септембра.

Туристичке информације: ЈП Палић-Лудаш, Кањишки пут 17а
тел 024/753 111, www.palic.rs; palic@eunet.rs

Како стићи и где спавати
Суботица је од Београда удаљена 181 км и
до ње се стиже међународним путем Е 75, са
кога се излази на излазу Север за Палић. Од
граничнних прелаза са Мађарском Палић је

удаљен 20 км од Томпе и 52 км од Хоргоша.
Од Београда саобраћају и аутобуси до
Суботице у интервалу од око 90 минута, а
може се стићи и возом из Београда.

Хотели
Хотел ПБГ***

Харамбашићева 21, Суботица
тел 024/556 542, располаже са 27 соба са 66
лежајева

Хотел Патриа***

Ђуре Ђаковића бб, Суботица,
тел 024/554 500, располаже са 141 собом са 237
лежајева

Хотел Президент****

Олге Пенавин 2, Палић
тел 024/622 662, располаже са 56 соба са 112
лежајева

Хотели Парк и Језеро****

Парк Народних хероја 15, Палић,
тел 024/753 112, располаже са 64 собе са 120
лежајева

Хотел Лира

Хоргошки пут 144, Палић,
тел 024/753 032, располаже са 13 соба са 31
лежајем

Вински двор

Хајдуково бб
тел 024 754 762, располаже са 32 собе са 76 лежаја

Вила Милорд

Сплитска алеја 19, Палић
тел 024 602 800, располаже са 15 соба

Цветни салаш

Хајдуково 387
тел 024 753 276
Располаже са 15 соба са 41 лежајем

У одсјају
Дунава
Пут вина Фрушка Гора

Винска историја
Виноградарство у Срему је једно од
најстаријих у Европи. Чокот је изданак
благородне земље на бреговима Фрушке
Горе већ 1700 година, када је прву лозу на
њима засадио римски цар Пробус из древног
Сирмијума. Доласком Турака виноградарство у
Срему је скоро уништено.
Постепено се обнавља и пун процват достиже у
време Аустро-Угарске владавине. Чокот је био
и остао стожер живота многих карловачких
нараштаја, а карловачко вино је блистало
широм Европе, увек господствено и отмено,
међу најбољима. Током неколико векова
Карловци су сматрани за српску престоницу
вина. Фрушкогорска вина извожена су још у 15.
веку у Чешку и Пољску.

Књижевник и члан Бечке академије наука
Захарије Орфелин је 1783. године у Бечу
штампао „Искусни подрумар“, а Прокопије
Болић, архимандрит манастира Раковац
на Фрушкој Гори, штампао је у Будиму 1816
први виноградарски приручник под називом
„Совершен виноделац“. Ово су најстарији
радови на нашем језику у Војводини о
виноградарству и винарству.
Аутентично вино овог краја је бермет, које су
трговци још пре 150 година извозили у САД,
а према неким подацима Бермет се налазио
и на винској карти “Титаника”. То је посебно
ликерско вино, које личи на италијански
вермут, али се производи на други начин,
мацерацијом више од 20 различитих трава и
зачина.

Виноградарство и винарство данас
У овом подручју виноградарска земљишта
се налазе на косим теренима, платоима
и обронцима Фрушке Горе, а на њих
благотворан утицај има река Дунав. Типови
земљишта су параредзина, чернозем и
гајњача. Овим земљиштима најчешћа
подлога је лес.
Клима је континентална и у тим условима
вегетација винове лозе траје седам месеци, а
зимско мировање пет.
На Фрушкој Гори од аутохтоних сорти се гаји
вранац, од старих португизер, од кога су у
прошлости прављена вина аусбрух и бермет,
а од домаћих укрштених сорти жупљанка
(прокупац и црни бургундац), неопланта
(смедеревка и црвени траминац), сила
(кевединка и шардоне), лиза (сиви бургундац
и кунлеањ) и петра (црни бургундац и
кубарат).
Препоручене сорте винове лозе у овом
подручју су италијански и рајнски ризлинг,
траминац, совињон, неопланта, сирмијум
и жупљанка., а најпознатија су и истоимена
вина.

Због географског положаја, близине Дунава,
микроклиме и рефлексије сунца с површине
Дунава, овде грожђе раније сазрева и
има један до два процента шећера више
у поређењу са другим виноградарским
регионима Војводине.
Струјање ваздуха с воде током зиме повољно
утиче на лозу, чокоти се не смрзавају, а
лети рефлексија светлости с реке ствара
изванредну микроклиму која повећава
шећер у грожђу.
Фрушка Гора је подручје италијанског
ризлинга, по некима чак и његова
прадомовина. Под том лозом је више од
половине винограда на овој прелепој
планини.
Најпознатија вина овог краја су
фрушкогорски ризлинг, италијански
ризлинг, рајнски ризлинг, жупљанка,
траминац, бувије, франковка, племенка,
силванац зелени, португизер и специфични
ароматизовани бермет.

Пут вина
Фрушка Гора је позната и по својим винима
која свакако можете пробати у једном од
преко 60 подрума приватних произвођача
вина. Бермет и аусбрух су слатка, веома јака
и ароматична вина. Неопланта, аутентично

ароматизовано вино овог краја се може наћи
у подруму у Черевићу, а у оближњим селима
Нештин, Баноштор, Ердевик и Ириг вас
чека још интересантних винских подрума и
винарија. Посете претходно најавити

Винум

Подрум Живановић

Патријарха Рајачића 36, С.Карловци
тел 021/619 924. Производи италијански
ризлинг, розе, бермет и франковку. www.
vinum-ns.co.rs; vinum@sbb.co.rs

Митрополита Стратимировића 86 б,С.Карловци
тел 021/881 071. Производи бермет, аусбрух,
мерло, каберне совињон, ризлинг.
muzpcela@eunet.rs

Подрум Киш

Винарија Ковачевић

Карловачког мира 46, С.Карловци
тел 021/882 880. Производи црвени и бели
бермет, италијански и рајнски ризлинг,
шардоне, франковку, www.vinarijakis.com;
crnkovic@neobee.net

Подрум Дулка

Поштанска 8, С.Карловци
тел 021/ 881 797, Производи црвени и бели
бермет, аусбрух, италијански ризлинг, бели
совињон и каберне совињон.
www.dulka-vinarija.com; dulka@eunet.rs

Ђоке Шундуковића 85,
Ириг
тел 022/461 192. Производи
шардоне, бели
совињон, Росето, Аурелијус и бермет.
sm.mire@neobee.net

Винарија Мачков подрум

Занатски центар бб, 22406 Ириг
Тел: 022/46 23 33, 021/761 611
www.mackovpodrum.co.rs
Производи црвена вина - Камерло, португизер и
мерло и бела - ш ардоне и совињон Акација.
Може да прими 50 људи.

Подрум Роша

Винарија Бононија

Подрум Косовић

Виногради Урошевић

П. Рајачића 5, С.Карловци
тел 021/ 881 911 Производи Рошин ризлинг,
Рошино црно и Рошино десертно
Карловачког мира 42, С.Карловци
тел 021/ 882 842. Производи италијански
ризлинг, жупљанку, мерло, каберне совињон
и црвени и бели бермет. www.vinarijakosovic.
com; info@vinarijakosovic.com

Светозара Марковића 3, Баноштор
тел 021/879 032. Производи франковку, мерло,
шардоне, италијански ризлинг и бермет.
ims467414@eunet.rs
Николе Пашића 4, Баноштор
тел 021/879 029. Производи италијански и
рајнски ризлинг, вранац, каберне фран,
мерло и бермет.
urosevic_milan@yahoo.com

Где јести
Ресторани
Сремски кутак

Митрополита Стратимировића 2
тел 021/884 140.
У понуди су национална и сремска кухиња и
локална вина

Четири лава

Трг Бранка Радичевића 3
тел 063/765 8106. У понуди роштиљ, рибља
чорба, риба, дивљач, локална вина

Ешиковац

Белило 71
тел 021/ 883 325
Готова јела и роштиљ

Рибљи ресторан Дунав

Дунавска 5
тел 021/881 666
Национална кухиња, јела од рибе,
локална вина

Бермет се и данас производи у Сремским Карловцима, а у неким винаријама ћете га
пробати уз локалну слатку питу. Идеална комбинација.
Карловачки винари потврђују да се винске карте у најбољим ресторанима не могу
састављати без вина из њихових приватних подрума.
Уз војвођанску шунку, кулен и сремски сир најбоље иду бела вина попут италијанског
ризлинга, жупљанке, розеа или младог гамеа, уз питу са месом иде вранац, гаме или црни
бургундац, а уз рибљи паприкаш ружица или лакше црвено вино.

Шта видети
Сами Сремски Карловци су редак бисер
српске културе и духовности. Овај град музеј
припада листи славних европских градова.
У самом барокном језгру града можете
видети мноштво историјских грађевина које
прво плене својим изгледом а онда и својим
значајем.
Национални парк Фрушка Гора са
великим бројем старих манастира из
14. века, могућност посете салашу у
Ченеју, ковиљско петроварадински рит и
могућност посматрања птица, употпуњују
ову понуду. Ту је и Нови Сад, град културе,
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манифестација, град на Дунаву. У Новом
Саду треба обићи Католичку цркву из
18. века, Саборну цркву Св.Ђорђа са
Владичанским двором, Дунавску улицу
са низом кућа из 19. века и наравно
Петроварадинску тврђаву (Гибралтар на
Дунаву), јединствен објекат из доба Марије
Терезије.
Сваке године крајем септембра у
Карловцима се одржава Грожђебал,
манифестација посвећена берби грожђа и
вину.

Туристичке информације: Туристичка организација С.Карловаца
Трг Бранка Радичевића 7, тел 021/882 127
www.karlovci.co.yu; info@karlovci.co.yu

Како стићи и где спавати
До Сремских Карловаца се може стићи аутобусом који из Београда саобраћа сваког сата у
правцу Новог Сада, са обавезним заустављањем у Карловцима.
Аутомобилом се од Београда може стићи путем М 22 у правцу Новог Сада (65 км), односно
међународним путем Е 75 из правца Суботице, одвајање је на раскрсници код Темерина.

Хотели
Хотел Боем**

Сремски Карловци
Патријарха Рајачића 2
тел 021/ 881 038.
Хотел се налази у самом центру и располаже
са15 соба са 30 лежаја, рестораном и
паркингом.

Хотел Дунав

Дунавска
тел 021/883 735
Хотел садржи 52 собе са укупно 130 лежаја.

Хотел Андревље

тел 021/4802 400.
Смештен је на обронцима Фрушке Горе, 35 км
од Сремских Карловаца, код места Черевић.
Хотел располаже са 30 соба са 60 лежајева.

Такође може се спавати и у оближњем Новом Саду где је хотелска понуда веома богата.

Море
винограда
Пут вина Вршац

Винска историја
Према неким историјским изворима,
виноградарство у вршачком крају датира још
из времена Дачана и римске владавине, а
први писани податак о томе потиче из 15. века
када је вршачко вино 1494. године продато
двору краља Владислава Другог.
Из записа турског путописца Евлије Челебије
сазнајемо да су падине вршачког брега
засађене виновом лозом која даје слатко и
укусно грожђе.У Банату вино напредује за
време велике колонизације под владавином
Марије Терезије (1740-1780).
На почетку пута за манастир Месић налази
се велики вински подрум “Хелветиа” који
је 1880 саградио и опремио швајцарски
трговац вином Бернхард Штауб. Колико
је виноградарство значајно за овај град,
сведоче и чињенице да је винова лоза у грбу
града од 1804., а низ детаља на фасадама
старих кућа има мотив грожђа.

Крајем 19. века у Вршцу је било више од
10.000 ха винограда. То је било највеће
виногорје у Угарској, по тврдњама неких
статистичара и у Европи у којој је филоксера
оставила праву пустош.
Протеривањем Турака и досељавањем
Немаца из Рајнске области виноградарство
постаје главна привредна грана у Гудурици,
оближњем селу. После Другог светског
рата уместо протераних Немаца у село
се насељавају Словенци, Македонци, па
колонисти из Босне , Лике, Баније, Кордуна.
У Гудурици данас живи 1500 становника
које чине 22 националности, међу њима и
једна Францускиња. Од 425 домаћинстава
80 њих негује око 100 ха винограда, што са
плантажама Вршачких винограда од око
1000 ха чини ово село највиноградарскијим у
читавој Србији.

Виноградарство и винарство данас
Вршачко виногорје се простире на брдовитим
теренима око Вршца, на крајњим обронцима
Карпата. Чине га “Вршачки виногради”
који располажу плантажама са преко 1700
ха винограда, док у целом региону има
око 2100 ха. Земљишта су типа смоница,
гајњача, делувијална земљишта са живим
песком. Клима овог подручја је типично
континентална.
Од аутохтоних и старих сорти овде се још
гаје жупљанка, смедеревка, шасла бела,
ркацители, креаца, Креаца је стара бела
сорта винове лозе, аутохтона вршачка. Гајила
се свуда по Банату. У вршачком виногорју
доминирају беле винске сорте, црних готово
и да нема.
Вршачки брег, Гудурица, Велико Средиште
доброг познаваоца одмах подсете на крај
у коме се гаји најквалитетније грожђе и

производи добро вино. Повољни географски
и климатски услови за гајење винове лозе
определили су све оне који су насељавали ове
просторе да се озбиљно посвете производњи
грожђа и вина.
Данас се цео тај крај, где се додирују Вршачке
планине и блага банатска равница, налази
под виноградима и представља један од
најзначајнијих виноградарских рејона у
Србији.
Међу многим врхунским и квалитетним
винима овог винског региона истичу се
мускат отонел, шардоне, пино бјанко, рајнски
и италијански ризлинг, а веома је популарно
стоно вино банатски ризлинг од сорти
италијански ризлинг, смедеревка, жупљанка
и креаца.

Пут вина
Вршачки виногради

Светосавски трг 1, Вршац
тел 013/ 822 088. Производи широку лепезу
врхунских вина као и вина од старих и
аутохтоних сорти. Стари подрум у Гудурици
може да прими 150 људи.
www.vvinogradi.co.rs
marketing@vvinogradi.co.rs

Подрум Крстов

Велико Средиште, Вршац
тел 013/833 624. Изузетно пријатног
амбијента. Можете пробати Тодорово
вино (купажа франковке, мерлоа и црног
бургундца) вино Свети Георгије од сорте
креацер, као и шилер. У две сале може да
прими 80 људи за дегустацију.

Винарија Виник

Новосадска 1, Вршац
тел 013/820 210. Производи бело и розе вино
Вржоле и бермет. Може да прими 50 људи.
www.dobrovino.com; vrzole@hemo.net

Селекта- Подрум Стојшић

Отона Жупанчича 26, Гудурица
тел 013/881 067. Производи Дворско вино,
шардоне, бели бургундац. Може да прими
50 људи, а има и две двокреветне собе.
vinarijas@hemo.net

Подрум Недин

село Гудурица, Гортанова 22
тел 013/881 076. Производи креацер, рајнски
ризлинг, бели бургундац и мерло. Може да
прими 25 људи.

Посете подрумима је потребно претходно најавити.
Подрум Вршачких винограда је био и остао грађевинско-архитектонска атракција. У њега може
да се смести 3400 вагона вина. Подрум је грађен од 1964 до 1967 године. Вршачки виногради су
један од највећих симбола претходне Југославије. Подрум је у облику слова ипсилон (почетног
слова ознаке за Југославију). Један је од три највећа винска подрума под једним кровом у
Европи, друга два су у Листелу у Француској и Лограњи у Шпанији. Подрум има пет галерија,
једна је под земљом а четири изнад, и у њих је смештено 580 винских судова од бетона,
обложених стакленим плочама.

Где јести
Ресторани
Гудуричка прича

Арена

село Гудурица, тел 063/1010550.
Ресторан у етно стилу са винским подрумом
локалних вина. Нуди јела локалне кухиње.

Градски парк, тел 013/830 163
Ресторан је у старом амбијенту, налази се у
градском парку и може да прими 50 гостију

Ресторан М

Пивница

Омладински трг 17, тел 013/800 158.
Ресторан се налази у спортској хали
Миленијум и прима око 90 гостију, Нуди јела
националне и интернационалне кухиње

Икар

Подвршанска 146, тел 013/830 650
Располаже салом са 55 седишта, нуди јела
националне кухиње

Фонтана

Трг С.Ковачевића бб, тел 013/835 645
У центру је града, располаже са две сале и
може да прими 200 гостију.

Жарка Зрењанина 4, тел013/838 037
Располаже са неколико сала и прима 180
гостију
Осим локалних вина ту се пробају и локални
вршачки и војвођански специјалитети:
дивљач, роштиљ, шунка, шваргла, кифлице
са сиром, штрудла с маком.Уз месо дивљачи
добро иде локално вино франковка, а уз
шунку креацер и италијански ризлинг.

Шта видети
На граници са Румунијом, на око 90
километара од Београда налази се Вршац,
град са око 40.000 становника
Обилазак знаменитости града: Вршачке
куле из 14. века, која се налази на Вршачком
брду, Градске куће (Магистрата) из 18. века,
Владичанског двора из 18. века са веома
богатом ризницом, Манастира Месић из
16. века, који је од Вршца удаљен 10 км,
Старе апотеке на степеницама из 18. века,
где се налази и стална поставка музеја
Саборне цркве Светог Николаја из 1785,
Римокатоличке цркве из 1863, посвећене
Светом Герхарду и Капеле Светог крста из
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1720. године, употпуниће ваш туристички
доживљај.
Након тога посета Вршачким виноградима и
подруму капацитета 3400 вагона, обилазак
плантажних винограда, кроз које вожња
аутомобилом траје два сата, одлазак у
чувени стари вински подрум у селу Гудурица
надомак Вршца уз дегустацију вина,
задовољиће вашу винску радозналост.
У Вршцу делује и вински витешки ред Свети
Теодор, који је име добио по заштитнику
града Вршца. Витезове вина можете
упознати на винском путу, јер су винари
које препоручујемо за посету чланови овог
винског реда.

Туристичке информације: Туристичкa организација Вршца
тел 013/832 999, www.to.vrsac.com; toovrsac@yahoo.com

Како стићи и где спавати
До Вршца се од Београда може стићи аутобусом који саобраћа на сваких 30 минута.
Вожња траје око два сата.
До Вршца се аутомобилом од Београда може доћи магистралним путем М 19, преко Панчева.

Хотелски смештај
Хотел Вила Брег *****

Горанска бб
тел 013/831 000. Хотел располаже са 48 соба са
105 кревета.

Хотел Србија***

Светосавски трг 12
тел 013/ 835 545. Хотел се налази у центру
града и располаже са 85 соба са 186 лежаја.

Мотел Ветрењача

Београдски пут бб
тел 013/801 156. Мотел располаже са 22 собе са
укупно 44 лежаја.

Пансион ЈАТ

Подвршанска 146
тел 013/821 120. Хотел се налази на око 2 км
од центра града и располаже са 47 соба са 78
лежаја.

Златни
брег
Пут вина Смедерево

Винска историја
Историја Смедерева сеже од дана када
је овде владао римски цар Проб. Деспот
Стефан Лазаревић и Ђурађ Бранковић
ширили су још у 15. веку винограде у
крајевима око Смедерева. У то време у
виноградима су постојале пимнице у којима
се могло спавати и попити врч доброг
вина.Тада је трговина вином била строго
надзирана.
Виноградарству овог краја допринео је и
Милош Обреновић, вођа Другог српског
устанка који је у породичном летњиковцу
на локацији Златни брег засадио 36 ха
винограда, а на тој локацији се и данас

производе квалитетна вина.
Традиција виноградарства Смедерева је
веома дуга. О томе сведочи и вински подрум
ПК Годомин, изграђен почетком прошлог
века, 1909. године који и сада служи својој
основној функцији.
Подруми су капацитета 20.000 тона,
а располажу бачвама запремине од по
неколико хиљада литара.
Некада су стари смедеревски виноградари
паковали бела квалитетна вина Смедеревка
најпре у гајбице, затим у сандучиће и
извозили га на западноевропско тржиште.

Виноградарство и винарство данас
Ово подручје се граничи са једне стране
реком Дунав а са друге Великом Моравом,
што га уз рељеф, климу и земљиште чини
идеалним за узгој винове лозе.
Клима се одликује правилним
температурним колебањима, а земљишта
типа гајњаче и смонице су растресита и
погодују виновој лози. Грожђе се производи
на површини од преко 500 хектара.
Водећа сорта грожђа у овом виногорју је
смедервка која се ту гаји од давнина. Име је
и добила по граду у чијем се виногорју она
највише гаји. Ова сорта даје грожђе веома

доброг квалитета од кога се производи
и добро стоно вино. Вина добијена од
смедеревке су пријатног и освежавајућег
укуса, а још су боља када се купажирају са
квалитетним винима ризлингом, семијоном,
белим бургундцем.
Поред смедеревке запажене су и друга
квалитетна вина која се добијају од сорти
италијански ризлинг, совињон, семијон,
траминац. Од квалитетних црних сорти
запажено је сортно вино гаме као и вина типа
ружице од сорте прокупац.

Пут вина
Смедеревски виноградари и винари су на
известан начин повлашћени јер им је природа
дала све оно што је потребно за добро грожђе
и вино а на њима је само да ту благодет
паметно искористе.
У недалеком Крњеву са песковито
шљунковитог тла можете пробати и вина
Малог подрума Радовановић, чији шардоне,
рајнски ризлинг и каберне совињон

Мали подрум Радовановић

Доситејева 10, Крњево
тел 026/821 085. Производи рајнски ризлинг,
шардоне, шардоне селекција, розе, каберне
совињон и каберне совињон барик. За
дегустацију може да прими 50 људи.
www.podrumradovanovic.com;
podrumradovanovic@neobee.net

Винарија Живковић

село Кличевац, Пожаревац
тел 012/226 426. Производи рајнски ризлинг,
шардоне, каберне совињон и бермет. Може да
прими 30 људи.
mikizivko@sbb.rs

спадају у сам врх српског винарства. У
породици Радовановић вино се производи
генерацијама. Из вештине која се преносила
с колена на колено настао је 1990. и Мали
подрум Радовановић. Тада је засађен
виноград од 2,5, ха. На песковитом терену
између брдашца Мали и Велики Голаћ,
окренутом југоистоку одакле стижу први
зраци јутарњег сунца, кружи топао ваздух.

Подрум Јанко

Шалиначка бб, Смедерево
тел 026/613 340. Производи смедеревку, Запис
(рајнски и италијански ризлинг), Мисију
(шардоне), Адут (траминац), Запис ред (мерло) и
Завет (каберне совињон, каберне фран и мерло).
Може да прими 30 људи у подруму и још 50 људи у
ресторану.
www.vinjanko.com; janko026@ptt.rs
Потребно је претходно најавити посете.

Где јести
Ресторани
Ресторан Дунав

Ђурђеви вајати

Деспота Ђурђа 21, Смедерево
тел 026/221 442, Ресторан има 50 места и
нуди јела традиционалне кухиње и рибље
специјалитете.

Београдски пут, Смедерево
тел 026/ 671 943
Ресторан нуди јела традиционалне
кухиње

Брвнара

Гранд Перпер

Београдски пут 161
тел 026/670 064
Етно ресторан са добрим избором вина.

Трг Републике 1-3, Смедерево
тел 026/614 671.
Добра понуда интернационалне кухиње

Уз вино смедеревка, бело вино које није наглашеног мириса, добро се слажу локалне
пите од сира, српска гибаница, прасеће печење уз погачу или проју, мусака од тиквица
или сарма од зеља.

Шта видети
Смедерево је средњевековна престоница
Србије, град историје. Обилазак града
најбоље је почети обиласком цркве Светог
Георгија из 19. века. Смедеревска тврђава
је грађена у 15. веку на површини од 10,5
хектара у облику неправилног троугла и има
25 кула. Атракција је и Карађорђев дуд из
Првог српског устанка.
Крајем септембра у Смедереву се одржава и
традиционална манифестација Смедеревска
јесен, посвећена грожђу и вину. Уз дефиле
средњевековних витезова и обиље грожђа и
вина бира се и најбоље вино.
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Музеј у Смедереву

Омладинска 4
тел 026/222 138
радно време: 10-17 часова,
понедељком затворен.

Мали град, Тврђава

тел 026/224 046
радно време: свакодневно од 8-19 часова.

Туристичке информације: Туристичка организација Смедерева,
Омладинска 1, тел 026/222 952. www.toosd.com; turizam@nadlanu.com

Како стићи и где спавати
Смедерево је од Београда удаљено 45 км смедеревским путем преко Гроцке, односно 55
км ако се путује међународним путем Е 75 у правцу Ниша. Аутобуси саобраћају сваког
пуног сата са Аутобуске станице Ласта у Београду.

Хотелски смештај
Хотел Цар

Ђуре Даничића 64, Смедерево
тел 026/229 760.
Хотел располаже са 33 собе са 54 лежаја

Пансион Златник

Ковински пут бб
тел 026/651 411.
Располаже са 12 соба са 30 лежаја.

Краљев двор

Црвене армије 280
тел 026/651 223.
Располаже са 14 соба са 30 лежаја.

Преноћиште Конак
Љубићка 3
тел 026/615 801.
Апартман са 4 лежаја.

Преноћиште Мир

Анте Протића 2
тел 026/228 820.
Располаже са 6 апартмана са 13 лежајева

Мотел Јерина

Мало Орашје Аутопут бб
тел 026/722 254.
Мотел располаже са 30 двокреветних соба
са 60 лежаја, рестораном и паркингом.

Травка виногради

Витково

BIH

Вински
региони

Подрум Браћа Рајковић

Горње Злегиње

Подрум Коста Ботуњац

Доње Злегиње

Подрум Раденковић

Трнавци

Винска кућа Минић

Тржац

Винарија Ивановић

Александровац

Стемина

Трстеник

Вила Винум

Бучје

Подрум Јелић

Ваљево

Винарија Александровић

Винча

Српска традиција
Краљев подрум

Топола

Подрум Врбица
Подрум Грб

Нишава - Јужна Морава
Западна Морава

Шумадија - Велика Морава

BG

Банат

Поцерје

MK

Ниш

Тимок

Приштина

Крушевац

Срем

Суботица - Хоргош

AL

Краљево

Винарија Јовић
Подрум Исаков

Књажевац

Вино Граде

Рогљево

Подрум Ивановић

Смедовац

Винарија Вукашиновић
Подрум Богдановић

Рајац

Винарија Матаљ

Пут вина Oпленац

Краљевска
лоза
Пут вина Опленац

Винска историја
На побрђима Космаја, Рудника и Венчаца, с
Прокопом и Опленцем, од давнина су људи
узгајали винову лозу.
И у средњем веку читаво ово подручје је
било познато по добром вину. Први записи
о виноградарству овог подручја датирају из
путописа Де ла Брокијера из 1432. године. У
државном архиву постоји грађа која говори
како су у време кнеза Милоша виногради у
атару Тополе тако добро рађали да се није где
имало сместити грожђе и вино.
Деспот Стефан Лазаревић је почетком
15. века често одлазио у лов на Космај и
тако упознао павловачка вина односно

данашња кораћичка вина. Пресудна је
била 1903. година када је у селу Бање
основана Венчачка виноградарска задруга
и подрум вина краљева Петра и Александра
Карађорђевића, који су пронели славу
опленачких вина широм Европе.
Задруга је окупила виноградаре из Винче,
Брезовице, Липовца, Тополе и Бање. Тада
је у Тополи и околини било око 1500 ха
винограда. Задругари су под надзором
технолога углавном из Француске почели да
производе вино, коњак, па чак и шампањац.

Виноградарство и винарство данас
Опленачки подрејон и венчачко и космајско
виногорје простире се у брдовитом делу
Шумадије у сливу Велике Мораве и њених
притока. Виноградарски терени су углавном
источне и југоисточне експозиције. Клима
се одликује правилним температурним
колебањима.
Типови земљишта су иловасти алувијални
нанос, смоница, огајњача, параподзол и
други.
Погодна клима, састав и конфигурација
земљишта и изванредни услови за гајење
винове лозе погодовали су узгоју аутохтоних
сорти прокупац и вранац као и старој сорти
смедеревка. Сорта прокупац даје вина
необично доброг квалитета, а вина прокупца

добијена са купажом са винима од врхунских
сорти подсећају на француска вина.
Традицију Краљевих подрума и Венчачке
виноградарске задруге на Опленцу наставио
је Подрум Александровић.
Пре неколико година главни подрумар
краљевске породице Карађорђевић који је
1945 емигрирао у Канаду, послао је власнику
Подрума Александровић рецептуру за
производњу најбољег вина које се некада
правило у Краљевом подруму. Тако је поново
рођено вино Тријумф, које настаје купажом
сорти совињон блан, шардоне и ризлинг.
Ово вино се сматра једним од најбољих
српских вина.

Пут вина
Подрум Александровић

село Винча, Топола
тел 034/826 555, Производи вина Опленац
( рајнски и италијански ризлинг), Тријумф
( бели совињон), Тријумф барик, Варијанта
( мускат хамбург), Харизма (шардоне),
Еуфорија, франковка и Родослов. Простор за
дегустацију прима 60 људи.
www.podrumaleksandrovic.co.rs

Српска традиција

село Блазнава, Топола
тел 063/604 336. Производи вина Срце
(вранац и гаме) и Душа (италијански ризлинг
и смедеревка). Може да прими 40 људи.
seli@nadlanu.com; www.srpskatradicija.com

Краљев подрум

Краљице Марије 4, Топола
тел 034/811 118. Производи вино бели
совињон. Може да прими око 100 људи.
Подрум је истовремено и музеј.
zaduzbina@ptt.rs

Подрум Грб

Аранђеловац, Трешњевачки пут бб
тел 034/724 274. Производи вина вранац,

рајнски и италијански ризлинг. Поседује
и ресторан који може да прими 50 људи.
orahovac@nadlanu.com

Подрум Врбица

Аранђеловац, Јадранска 4, тел 034/727 561
tihomir@vinarijavrbica.rs, www.vinarijavrbica.rs
Производи бела вина Липар (бели совињон),
Менует (шардоне) и Венчац (рајнски ризлинг) и
црна вина Орашац (каберне совињон) и
Тарпош ( мерло). Простор за дегустацију прима
50 људи.

Подрум Јелић

село Бујачић, Ваљево
тел 014/291 143. Производи вина Морава,
рајнски ризлинг, шардоне, Луј Жедоан, Бел
епок, Миленијум, Мамут, црни пино и розе.
Два простора за дегустацију у подруму могу
да приме 150 људи, а поседује и ресторан.
www.tamuzvino.com; jelic@tamuzvino.com
Подрум Јелић се налази у Поцерском
виноградарском рејону, али што се тиче
пута вина сматрали смо да је због локације
подрума најбоље да га сврстамо у Пут вина
Опленац
За посету свих подрума потребна је
претходна најава и договор.

Где јести
Ресторани
Ресторан Вожд

Ресторан Александар

Београдски пут бб, Топола
тел 034/811 365. Етно ресторан капацитета
80 места

Књаза Милоша 171, Аранђеловац
тел 034/ 714 617

Ресторан Језеро

Танаска Рајића бб, Аранђеловац
тел 034/721 395

Београдски пут бб, Топола,
тел 034/811 528. Капацитет је 500 места

Ресторан Старо вино

Топола, Божурња
тел 034/812 393. Капацитет је 100 места

Ресторан Бреза

Мије Тодоровића 25, Топола
тел 034/ 812 463.

Ресторан Грб

Ресторани располажу избором локалних
вина која се врло добро слажу са типичном
шумадијском кухињом. Уз пршуту, кајмак,
чварке и погачу добро иде розе вино
Варијанта, а уз прасетину смедеревка,
уз хајдучки ћевап добро иду и вранац и
прокупац. Свадбарски купус се слаже и са
белим совињоном, па је вино Тријумф добар
избор.

Шта видети
Задужбина краља Петра Првог обухвата
Цркву св. Ђорђа, гробно место династије
Карађорђевић, Петрову кућу, галерију са
личним предметима краља Петра и краља
Александра, Карађорђев град, сазидан од
1911-1913. са личним предметима Кaрађорђа
и аутентичним оружјем из Првог српског
устанка и Виноградарску кућу, у којој се
налази и галеријски простор. Радно време је
лети од 8-19, а зими од 8-16 часова.
Краљев подрум у Тополи има два спрата
под земљом, са сталном температуром од
8 степени. У подруму је поређано 99 бачви,
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свака за 4000 литара вина. Оне су последњи
пут биле пуњене још пре 20 година.
У Тополи се традиционално сваког октобра
одржава Опленачка берба и Сабор народног
стваралаштва посвећени грожђу и вину и
траје три дана.
У близини Тополе се налазе и Руднички
манастири, Рисовачка пећина код
Аранђеловца и велелепни столетни парк са
Буковичком бањом, само 12 километара од
Тополе.

Туристичке информације: Туристичка организација Тополе
Књегиње Зорке 13 , тел 034/811 172
www.topolaoplenac.org.yu; info@topolaoplenac.org.yu

Како стићи и где спавати
На падинама малог Опленца, каменитог
брда обраслог храстовом шумом у срцу
Шумадије, смештен је градић Топола.
Према предању, на месту где су се укрстила
четири правца изникло је и разгранало се
велико стабло тополе и то место састајања

је временом названо Топола. Удаљена је
80 км од Београда и до ње се може стићи
међународним путем Е 75 .
До Тополе саобраћа редован аутобуски
превоз.
Вожња од Београда траје 90 минута

Хотели
Хотел Опленац**

тел 034/811 430. Располаже са око 100 лежаја у
апартманима, двокреветним и трокреветним
собама. Хотел садржи ресторан, национални
ресторан, ТВ салу, продавницу сувенира.

Конак Старо вино

Пилота Зорана Томића 48, Топола
тел 034/814 000. Конак располаже са 10 соба
са укупно 20 кревета.

Рајачке
пимнице
Пут вина Неготин

Винска историја
Винова лоза је у околини Неготина гајена још
у римско доба, по свему судећи од 3. века.
У време док је филоксера харала
виноградима Француске, седамдесетих
година 19. века, Крајина се појављује као
извозник вина у Француску, Аустроугaрску,
Немачку, Русију, јер је домаћа лоза узгајана
на живом песку уз обале Дунава којој
филоксера није могла да нашкоди.
Аустроугaрска је до 1911. године имала свој
конзулат преко кога је трговала крајинским
винима. Вина су се извозила бродовима
преко луке у Радујевцу на Дунаву.
Прва виноградарска задруга у Неготину
основана је 1890. године након масовног
пропадања винограда од филоксере. Крајем
19. века Крајина је имала највеће површине

засађене виновом лозом у Србији.
Рајачке пимнице су јединствени
архитектонски комплекс винских подрума,
њих 270, настао од половине 18. века до
тридесетих година прошлог века. Укопане су
два метра у земљу како би температура врло
мало варирала током године.
Пимнице су грађене од тесаног камена и од
брвана. Куће су ушорене и повезане улицама,
сокацима и трговима. Подруми су делимично
укопани у земљу, а на спрату су просторије
за боравак у доба бербе или неговања вина.
Сличне су сачуване у Рогљеву и Смедовцу.
Некада је на Рајцу било 316 пимница, а сада
их је тек шездесетак. У том јединственом
каменом граду одувек је становало вино.

Виноградарство и винарство данас
Неготинска Крајина се налази у равници
окруженој планинама Мироч, Црни Врх и
Дели Јован, са једне и Дунавом и Тимоком
са друге стране, што условљава веома
специфичну климу овог подручја која је
изразито континентална и карактеришу
је веома топла лета и хладне зиме.
Преовлађују три основна типа земљишта:
алувијални наноси, језерски седименти
и еруптивне стене и кречњак. Према
садашњим проценама у неготинском
виногорју има око 1000 ха под
виноградима.
Од аутохтоних и старих сорти овде се
негују багрина, зачинак, прокупац,
вранац и смедеревка. Багрина даје
бело вино које има златно жуту боју и

карактеристичан буке. Ову стару сорту
грожђа данас су заменили италијански
ризлинг, совињон и семијон. Зачинак је
сорта грожђа која служи као бојадисер.
Рајац, Рогљево и Смедовац три суседна
села богате винарске историје и веома
атрактивних пимница чине посебан део
виногорја Неготинске крајине. Ова села
имају и најмириснија црвена вина која
су срећан спој добре земље, пуно сунца и
надморске висине од 150 до 250 метара.
Међу крајинским винима велики реноме
имају црна вина добијена од прокупца,
црног бургундца и гамеа. Вина имају
интензивно црвену боју, пријатног су
укуса и букеа. Од белих вина познати су
багрина, семијон, италијански ризлинг,
совињон и смедеревка.

Пут вина
Вино Граде

село Рогљево
тел 019/541 120. Производи гаме, каберне
совињон, рајнски ризлинг и шардоне. У
старој уређеној пимници у Рогљеву је уређен
простор за пријем и дегустацију који прима
100 људи.
www.vinarija.co.rs/vino-grade; fngrade@verat.net

Винарија Матаљ

Кладовски пут бб, Неготин
Тел: 019/549 929 Моб:063/522 828
Производи црвено вино Кремен и бело вино
Терасе. Може да прими 20 људи.

Подрум Ивановић
Смедовац, Рогљево

тел 019/532 728. Производи вино Бахус
купажом гамеа, бургундца и зачинка, црни
бургундац и семијон. Може да прими 20 људи

Винарија Вукашиновић

село Рајац
тел 013/345 381, 063/283 128
Производи гаме купажиран са вранцем,
совињон блан и шардоне. У оквиру пимнице
има и веома атрактиван простор за пријем
петнаестак људи. nives@panet.co.rs

Подрум Богдановић

село Рајац
тел 019/422 867 и 019/ 531 724.
Подрум је смештен у пимници и има
изванредан простор за пријем 40 људи.

Посете је потребно претходно најавити.
Пимнице се више не граде, али домаћини
су се потрудили да неке од њих преуреде
у савремени функционални простор,
задржавајући специфичан амбијент.
Тај простор су понудили туристима и у
пимницама се може дегустирати и купити

вино. Међу пимницама је и национални
ресторан Свети Трифун, јединствен по
амбијенту, чувању традиције и обичаја
српског домаћина, а нарочито по спремању
старих јела српске кухиње и по Рајачким
винима која се ту могу пробати.

Где јести
Ресторани
Ресторан Гера

Стојанке Радосављевић 17, Неготин
тел 019/542 731 национална кухиња

Ресторан 202

Сидро

Карапанџина 1, Неготин
тел 064/9638 942
Нуди специјалитете националне кухиње

Љубе Нешића 10, Неготин
тел 065/9999 202. Ресторан нуди јела
националне кухиње и чувена неготинска
вина

Бела лађа

Ресторан Златно буренце

Ресторан Форма

Обилићева 5, Неготин
тел 019/545 412, национална кухиња

Хајдук Вељков раj

Радета Недељковића 2, Неготин
тел 019/545 600,национална кухиња

Свети Трифун

Кусјак, Неготин
тел 063/7500 110
Брод ресторан усидрен на Дунаву
Хајдук Вељкова 79, Неготин
тел 064/1937 019
Национална и интернационална кухиња

Ресторан Обилић

Ђорђа Станојевића 21, Неготин
тел 019/543 845
Национална кухиња.

село Рајац
тел 064/2162 500
Домаћа кухиња у прелепом амбијенту
Уз укусне пљескавице и ћевапчиће као и друга меса са роштиља најбоље се слажу црвена
сува јача вина типа гаме или црни бургундац. Гаме иде и уз мусаку, а уз месо на сељачки
начин иде мерло или каберне совињон.

Шта видети
Неготин је историјски град и винородно
подручје, познат и по првој пољопривредној
школи у Србији.
Црква рођења пресвете Богородице датира
из 1803. године и најстарији је споменик
културе у Неготину. Занимљиво је и турско
утврђење из 18. века Баба Финка у чијем
саставу је и чувена Хајдук Вељкова барутана.
За посетиоце је интересантан и Конак Кнеза
Тодорчета из 19. века у чијем средишту је
кућа Стевана Мокрањца, славног српског
композитора. Старо градско језгро је
изузетно атрактиван простор.Треба обићи
Музеј Крајине у Неготину у чијем саставу
је и Археолошки музеј. Манастири Буково
из 19. века и Вратна из 9. века представљају
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праве архитектонске бисере, а касноантички
локалитет Шаркамен, који се везује за 3. век
нове ере, налази се 13 км од Неготина.
Споменици природе представљају допуну
туристичке понуде Неготинске крајине, али
својом лепотом превазилазе локални значај.
Издвајамо Вратњанске капије у оквиру
истоименог ловног резервата и у непосредној
близини манастира Вратна. Препоручујемо
и изузетне Мокрањске стене, односно
водопаде Сиколске реке у непосредној
близини виноградарског подручја.
У близини Неготина су и два ловишта Вратна
и Алија која се простиру на по 300 ха, а
ловиште Дели Јован на 500 ха. У њима се
узгаја јелен лопатар, муфлон и дивља свиња.

Туристичке информације: Туристичка организација Неготин, Војводе Мишића 25,
Неготин, тел 019/547 555. www.toon.org.yu; toonegotin@gmail.com

Како стићи и где спавати
Од Београда до Неготина се може доћи
међународним путем Е 75 преко Параћина и
Зајечара и овим правцем удаљеност је 300 км.

Неготина од Ниша, путем преко Књажевца је
150 км, од Кладова је 55 км, Зајечара 57 км, а
од најближег града у Бугарској, Видина 55 км.

Преко Смедерева, Пожаревца и Мајданпека
удаљеност је 290 км, а Дунавском
магистралом, преко Доњег Милановца
дужина ове релације је 250 км. Удаљеност

Удаљеност од најближег града у Румунији,
Турну Северина је 80 километара.

Хотелски смештај
Вила Теа

Станка Пауновића 13, Неготин
тел 064/189 6647
Располаже са 14 соба са 25 лежаја.

Вила Делукс

Насеље Градиште бб, Неготин
тел 019/548 885
Располаже са 7 соба са 16 лежаја

Хотел Инекс Крајина

Неготин, Саве Драгојевића 21
тел 019/542 853
Хотел има 190 лежаја и шест ресторана

Свети Трифун

Рајачке пимнице
тел 064/ 2162 500
Уз салу за дегустацију вина и ресторан има и
четири комфорне двокреветне собе.

Римска ризница
Пут вина Књажевац

Винска историја
Виноградарство и производња вина у
књажевачком виногорју датирају још из
доба Римљана, о чему постоје и подаци са
археолошког налазишта Тимакум Минус,
непосредно поред Књажевца. Са тог касно
античког локалитета је ископан и кип
Диониса, бога вина старих Римљана. Подаци
говоре да су се римске легије окрепљивале
квалитетним винима с овог подручја пре
поласка у војне походе. У записима античких
писаца из трећег и четвртог века књажевачки
крај је описан као виногроје.
Џервиново брдо изнад Књажевца је локација
најстаријих винограда у овом крају.

То су били виногради засађени пловдином,
прокупцем и нешто мало сортним врстама
грожђа.
1927. у Књажевцу је основана и Винарско
земљорадничка задруга, трећа такве врсте
у Србији и изграђен је вински подрум
капацитета 10 вагона, који је после 2. светског
рата проширен на 350 вагона. 1960. задруга
прераста у Подрум Џервин који је био
окосница развоја винарства у Књажевцу.
Природни услови Књажевца и околине
од давнина су определили овај крај за
виноградарство.

Виноградарство и винарство данас
Књажевац је крај неописиве лепоте где
се преплићу етно мотиви и традиција са
касноримским ископинама и споменицима.
Данас је вино у Књажевцу неодвојиво од
историје и традиције овога подручја.
Књажевачко виногорје припада Тимочком
рејону, и у сливу је реке Тимок и њених
притока. Виновој лози погодује и клима
овог краја, умерено континентална, коју
карактеришу топла лета и хладне зиме, са
преко 300 сунчаних дана у години.

Данас се у књажевачком виногорју негују од
аутохтоних и старих сорти прокупац, вранац
и пловдина, као и бројне врхунске сорте
којима погодују клима и земљиште.
У Књажевцу је активно и Удружење
виноградара и винара, које је и један од
иницијатора Сајма пршуте, вина и сира, који
постаје традиционалан. Удружење окупља
подрумаре, произвођаче природног вина
у циљу развоја производње, едукације и
заједничког наступа и пласмана производа.

У овом рејону преовлађују три основна
типа земљишта: алувијални наноси,
језерски седименти и тло које се развило на
еруптивним стенама и кречњаку.
У књажевачком виногорју заступљене
су црне сорте црни бургундац, прокупац
и пловдина, а од белих смедеревка и
италијански ризлинг.

Удружење је један од иницијатора поставке
Музеја винарства који се налази у оквиру
поставке етно парка. Музеј заједно са старом
сеоском школом, кућом у традиционалном
стилу и лапидаријумом, чини јединствену
амбијенталну традиционалну, винску и
римску целину.

Пут вина
Винарија Јовић

село Потркање, Књажевац
тел 019/730 337. Производи вранац,
небројено пута награђиван, розе, шардоне
и рајнски ризлинг. Вранац ове винарије,
берба 2003 је проглашен по оцени
француских сомелијеа и домаћих енолога
за вино године у категорији црвених
вина аутохтоних сорти. Розе има посебну,
карактеристичну свежину и бистрину, као и
благо назначену мускатну арому.
Уз подрум, уређене су и 4 двокреветне собе
намењене гостима ове винарије.
www.vinarijajovic.rs; info@vinarijajovic.rs

Подрум Исаков

Марка Краљевића 10, Књажевац
тел 019/731 105
Производи медицинско природно вино са
додатком екстракта лековитог биља под
називом Гургусовачко црно и Гургусовачко
бело.
Све информације о књажевачким
подрумима вина се могу добити у ресторану
Џеј Би у улици Књаза Милоша 170, где се
налази и сала за дегустацију у којој су та
вина и изложена, тел 019/732 540

Где јести
Ресторани
Ресторан Исаков

Вила Катарина

Књаза Милоша 170,Књажевац
тел 019/732 540. Нуди јела националне кухиње.

Карађорђева бб
тел 019/ 733 379. Има 200 места,

Ресторан Милошев конак

Мали предах

Његошева 4, Књажевац
тел 019/732 103 Има око 40 места. Нуди јела
националне кухиње

Ресторан Париз

Бранка Радичевића 6/2, Књажевац
тел 019/734 633

Ресторан Барка

Кадијски крст бб
тел 019/731 222. Има 400 места

Тресибаба

Књаза Милоша 67
тел 019/732 240. Има 65 места

Миле Јулин 4
тел 019/739 100. Има 600 седишта,
Уз снажна предјела типа јаких пита
треба пробати вранац из Књажевца, уз
шунку добро иде благо мускатни розе,
који се најбоље слаже и са димљеним
сухомеснатим производима. Млада лагана
розе вина се добро слажу и са пребранцем,
а потркањски шардоне би ваљало пити са
старопланинском јагњетином.

Шта видети
Књажевац се налази у источној Србији,
окружен је планинским венцима. Богато
културно наслеђе одликује се у већем броју
очуваних примера народног градитељства.
Обиље шума, зеленила, потока, река,
нетакнута природа, умерена клима, бројни
споменици културе, лековити термални
извор, здрава храна, права су понуда за
туристе.
Поред Књажевца су и ископине старог
римског града Тимакум Минус, а у оближњем
селу Равна је археолошко-етно парк са
бројним споменицима и епитафима из
римског доба на којима је исклесано и
грожђе. Ту се налази и Музеј виноградарства
и винарства.
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У оквиру Завичајног музеја, који свакако
треба обићи, формиран је јединствен музеј у
свету- Музеј чарапа са збирком од око 1000
пари уникатних руком плетених вунених
чарапа из Тимочке крајине. Поједини
примерци стари су и 200 година. Треба
видети и цркву Свете Богородице из 14. века у
селу Горња Каменица.
У близини Књажевца се налази и највиши врх
Србије- Миџор на Старој планини на којој се
налази и атрактивна локација Бабин зуб.
У Књажевцу се у мају месецу одржава и
традиционални Етно фест Молитва под
Миџором. То је јединствено такмичење у
прављењу сира, постављању старинске
српске совре и у разним чобанским играма.

Туристичка организација Књажевца
Милоша Обилића 1, Књажевац,
тел019/735 230. www.knjazevac.co.yu; toknjazevac@ptt.co.yu

Како стићи и где спавати
Књажевац је са Београдом повезан са више
директних аутобуских линија. Од Београда је
удаљен око 300 км.
До Књажевца се може доћи и аутомобилом

међународним путем Е 75 од Београда
до Ниша, па магистралним путем преко
Сврљига, или преко Зајечара или преко Соко
бање

Хотел
Мотел Барка

Кадијски крст бб, Књажевац
тел 019/731 222. Мотел има 38 соба са 80
лежајева и врло је пријатног амбијента.

Вила Катарина

Карађорђева бб, Књажевац
тел 019/733 379. Вила има 7 соба са 16 лежаја и
намењена је пробирљивим гостима

Пансион Мали предах

Миле Јулин 4, Књажевац
тел 019/ 739 100. Пансион располаже са 28
соба са око 60 лежаја

Етно кућа Торлаци

Бељићи, Књажевац
тел 019/769 470. У прелепом етно амбијенту,
15 км од Књажевца уз изврсну кухињу.
Располаже са 15 соба са 30 лежајева.

Престоница
лозе
Пут вина Жупа

Винска историја
Према историјским и археолошким изворима
у Жупи се на трагу вина живи већ више од
3000 година. Жупа заузима значајно место у
вековној традицији српског виноградарства
и винарства. У писаним документима
први пут се помиње још 1196. у Студеничкој
повељи, где стоји записано да је жупан
Стефан Немања манастиру Студеници
даровао виноградарска села у Жупи.
Некада су и три највећа српска манастира
Хиландар, Студеница и Жича, кроз читав
средњи век имали своје винограде и подруме
вина у Жупи. Славни српски кнез Лазар имао
је у Жупи своје подруме у пољани Крушевица.
Жупа- српска Шампања како ју је 1904.
назвао француски конзул Деко, налази се у

котлини између Копаоника, Жељина, Гоча и
Јастрепца. Кажу да је клима у Жупи иста као
клима у француској области Бордо.
Окосницу развоја виноградарства
и винарства од шездесетих година
20. века чинили су Вино Жупа из
Александровца, основана 1956. уједињењем
9 земљорадничких задруга и Рубин из
Крушевца, основан 1955 године.
Вино је у Жупи вековима било знак моћи,
богатства, власти, али и извор опстанка.
Пили су га келтски ратници, римски
легионари, византијски стратези, српски
жупани и цареви, епископи и архиепископи,
турски бегови.

Виноградарство и винарство данас
Жупа је данас позната по виноградима и
вредним виноградарима који проносе славу
овог краја јер су географски, климатски и
педолошки услови сигурно међу најбољима у
Србији за гајење винове лозе.
Александровац својим географским
положајем господари брежуљцима и отвара
поглед на винограде Жупе и пропланке
Копаоника. Жупско виногорје се налази
у западном делу Србије, у сливу Западне
Мораве и њених притока.
Виногради у Жупи су распрострањени на око
2.500 ха, од чега је 50 ха подигнуто у задње
две године.
Александровац и околина гаје тамјанику
и прокупац, најстарије аутентичне сорте

грожђа у Србији. Прокупац, звани и рскавац
је сорта стара око 1000 година, а тамјаника,
мускатна сорта пореклом из Француске, која
се у Србији гаји преко 500 година Још се гаје
и жупски бојадисер, па смедеревка,совињон,
семијон,жупљанка, неопланта, шардоне,
италијански ризлинг.
Жупа је позната као виноградарски крај у
Србији, са благо таласастим брежуљцима
чије су јужне и југоисточне експозиције веома
погодне за лозу.
Типови земљишта који овде преовладавају
изузетно су погодни за гајење винове лозе.
Обично су то карбонати, чернозем, смоница
и огајњача.

Пут вина
Жупа, престоница лозе и вина,
традиционални предео српског
виноградарства и винарства. Читава Жупа је
права домаћинска кућа.
Данас ту традицију обнавља педесетак
произвођача вина, који своја вина износе

Винарија Ивановић, 10.августа 18,

Александровац, тел 037/755 033. Производи
ризлинг, тамњанику, розе, прокупац и
рајнски ризлинг касна берба. Простор за
дегустацију у етно стилу прима 30 људи.
www.ivanovicvino.com;
kontakt@ivanovicvino.com
Винска кућа Минићa, село Тржац,
Александровац, тел 037/751 612. Производи
тамњанику, Доротеј, тамњанику барик,
тамњанику касна берба и ружицу. Поседује
три сале за дегустацију за пријем 150 људи.
Такође, поседује и 8 двокреветних апартмана
уређена у великим бурадима у етно стилу.
www.vinskakucaminica.com; mmmoma@ptt.rs
Подрум Раденковић, село Трнавци,
Александровац, тел 011/2620 090. Производи
шардоне, рајнски ризлинг, бели совињон,
розе, Цариград и Цариград барик. Сала за
дегустацију може да прими 60 људи.
www.wineco.co.rs; wineco@eunet.rs
на фестивал који се одвија током бербе.
Током три дана фестивала из фонтане на
градском тргу, непрестано тече младо вино

из жупских подрума.Манастирска вина
можете дегустирати и у оближњем манастиру
Љубостиња, што је посебан доживљај.

Подрум Браћа Рајковић, село Горње
Злегиње, Александровац, тел. 037/764 453.
Производи вина Принц и Дина. Сала за
дегустацију прима око 30 људи.
www.vinarijabracarajkovic.com
Травка виногради
село Витково, Александровац
Тел: 065/8852237, Моб: 063/7770633
travkanik@gmail.com
Служи се црвено вино мерло, каберне
совињон и вранац, и бело ризлинг и бели
совињон.
Подрум Коста Ботуњац, село Доње
Злегиње, Александровац, тел 037/764 391.
Производи црни бургундац и расплет.
Стемина, Пана Ђукића 2, Трстеник
тел 037/711 694. Производи вина Панта реи
(шардоне), Мина (розе), Стефанос (каберне
совињон и мерло) и Стефанос барик. Може да
прими 30 људи. stemina@sbb.co.rs

Вила Винум, село Бучје, Почековина, тел.

037/733 169. Производи вина шираз, каберне
совињон и куве (ризлинг, бели совињон и
тамњаника). Може да прими 20 људи.
www.vilavinum.rs; milomir@bluemail.ch
За посете је неопходна претходна најава.

Где јести
Ресторани
Ресторан Златна кугла

Ресторан Боем

Ботурићи, тел 037/820 206

Крушевачка 3, тел 037/552 510

Ресторан Кумови

Ресторан Жупска краљица

Крушевачка 95, тел 037/751 907

29. новембра, тел 037/554 490

Ресторан Сложна браћа

Крушевачка 72, тел 037/751 020
У свим ресторанима се служе специјалитети
националне кухиње и чувена жупска вина.
Уз кајмак и бели сир са овог подручја треба
пити локална вина жупљанку, уз које добро
иде и гибаница. Уз неизбежну јагњетину
са овог подручја, можете пробати пунија
бела вина, али и снажна црвена вина типа

прокупац или вранац. Ова вина добро иду и
уз сарму од киселог купуса, уз коју се може
пити и италијански ризлинг.
Са мусаком од кромпира се добро слаже
традиционално вино из овог краја
тамњаника.

Шта видети
Туристичку понуду Александровца, градића на
око 230 километара југоисточно од Београда
употпуњује и близина Копаоника и Врњачке
бање, два позната туристичка центра Србије
(оба су удаљена 44 км).
Остаци манастира Дренча из 14. века,
манастир Руденице с почетка 15. века и остаци
средњевековног жупског града Козника, који
се налази 10 км од Александровца обогаћују
могућности винског пута и винског туризма.
На чувеној Жупској берби, највинскијој и
најстаријој винској манифестацији у Србији,
излажу се најбоља жупска вина а жупски

i

виноградари се ките новим одличјима.
За ову манифестацију се прави винска улица и
јединствена фонтана вина из које се током три
дана бесплатно служи вино.
Жупљани у шали знају да кажу да винску
улицу имају једном годишње, а винске уличаре
стално.
Обилазак пољана, што је назив за сезонска
виноградарска насеља у Жупи која су у
прошлости била привремена станишта
виноградара из удаљених планинских села
који су у Жупи имали своје винограде, може
бити веома интересантан.

Туристичке информације:
Туристичка организација Александровца, 29. новембра бб
тел 037/554 404. www.aleksandrovac.co.yu; toaleks@ptt.yu

Како стићи и где спавати
Александровац је од Београда удаљен 225 км и повезан је редовним аутобуским линијама са
највећим градовима у Србији- Београдом, Новим Садом, Нишом и Крагујевцем.
До Александровца аутомобилом из правца Београда се стиже међународним путем Е 75 са ког
се излази код Појата и преко Крушевца се долази у Александровац.

Хотели
Хотел Грозд

ул. 29 новембра бб
тел 037/ 751 144.
Хотел се налази у самом центру и располаже
са 60 лежаја, летњом баштом,
рестораном, паркингом.

Мотел Браћа Миљковић

село Витково
тел 037/759 104.
Мотел је од града удаљен 4 км и располаже
са рестораном, супермаркетом.

Eтно село Латковац

Александровац
тел 037/554 410, 063/768 9975.
Располаже са 12 соба са укупно 34 лежаја и
рестораном у етно амбијенту.
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