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MAROKO 2005. 
22.07 – 14.08 2005.    

Извештај 
 

(Сатница догађаја је бележена према нашем времену, без обзира што је 
време у Мароку померено за 2 сата уназад) 

 

Петак 22.07 – Испред храма Светог Саве до 18.31 се група од 46 планинара 

припрема за пут. Паковање ранчева и остале неопходне опреме је започето још у 

15.00. Време је сунчано и пријатно за несметан рад. У поменуто време (18.31), 

након свечаног испраћаја испред поменутог храма, екипа полази на далеки и 

дуготрајни пут. У 19.52 стижемо на границу са Хрватском. Након процедура, у 
20.45 се пут наставља. Правимо кратку успутну паузу од неких пола сата на ауто-

путу. 

Субота 23.07 - У 00.51 стижемо на границу са Словенијом. Исту пролазимо 

у 01.20. Одмах након преласка стајемо близу једног ресторана ради одмора. 
Одмор траје нешто мање од пола сата. У 04.28 стижемо на границу са Италијом. 

Невероватно брзо је прелазимо (само нам је било потребно неких десетак 
минута). На ауто-путу у околини Вероне се заустављамо у времену од 07.01 - 

07.50. Пут кроз Италију се наставља. Пролазимо Милано, којег успевамо једва 

видети са периферије. У месту Шатилон, тачније бензинској пумпи поред места 
(близу Аосте), се заустављамо у 11.13. У околини се виде падине италијанских 

Алпа. У 11.37 наставља се пут ка Шамонију, нашем првом одредишту. Како се све 

више приближавамо Француској, то је све више и знатижељних погледа упртих у 

висине који траже Мон Блан. У 12.38 долазимо на некадашњу италијанску 
границу према Француској. У 12.41 улазимо у чувени тунел испод Мон Блана. Он 

је дуг 11.6 км, где је просечна дозвољена брзина кретања од 70 км/ч и са 

међусобним растојањем возила од неких 150м. У 13.00 смо угледали светлост 
дана. Пролазимо и некадашњи француски гранични пункт без задржавања. 

Спуштамо се у долину где је Шамони. У 13.34, након паркирања, одлазимо 
туристички да обиђемо ово симпатично место које је познато по стецишту 

планинара, алпиниста и љубитеља зимских спортова. Тамо је увек живо, те тако 
свако може наћи неку разоноду за себе. У 15.17 полазимо бусом ка нашем кампу 

у месту Ла Босон. Он је удаљен неких 5 км од Шамонија. У 15.40 стижемо. 

Постављамо шаторе на одређена места. Следи одмор заједно са вечером. У 19.30 
се полази необавезно поново у Шамони. Од 19.40 до 22.05 се задржавамо у њему. 

У 22.20 смо поново у нашем кампу. Време је током целог дана било пријатно. 

Недеља 24.07 - Устајамо у 06.15. Пакујемо се и ствари товаримо у бус. 

Почиње киша. Доручак, и у 08.19 полазимо са аутобусом ка Шамонију. По 

доласку (у 08.35), распитујемо се за возић која води до највећег глечера подно 
Мон Блана (Мер д'глас). У 08.52 већа група (36 планинара), одлази ка станици 
железнице. Купујемо карте и у 09.32 полазимо ка Монтенверу (1913м). Возимо се 

неких двадесетак минута зупчастом железницом. По доласку, одлазимо 
степеницама и лепо уређеном стазом доле ка глечеру (исти се протеже преко 

северне падине Мон Блана). Улазимо у Ледену пећину. Та пећина представља 

вештачко удубљење у вечном леду где се у централној просторији исте налазе 
разне скулптуре начињене наравно од самог леда. У пећини влада неописива 

гужва од стране туриста који су наравно привучени лепотом овог места. Ето 
примера како је потребно само мало маште па на истој добро профитирати. Истом 

стазом се враћамо ка полазној станици железнице ка Шамонију. У 11.50 полазим 
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возом назад ка Шамонију. У 12.14 стижем. Пресвлачимо се, и у 13.17 полазимо ка 

Греноблу. У 15.52 стижемо.  

О Гренобл:  
Град је на југо-истоку државе. Представља главни град Изер регије и налази се 

близу ушћа река Драк и Изер  у планинском рејону. Он је важан центар 
производње многих добара и привлачан је за љубитеље зимских спортова. У 
граду се налази седиште бискупије која води порекло из четвртог века нове ере. 

Најпознатија црква је црква Светог Лорена из 11-тог века и црква Светог Андреја 
из 13-тог века. Такође се у непосредној близини града налази и обновљен 
манастир Картузијанаца, који је основан у 11-том веку. На брду изнад града је 
тврђава Бастиља која је од 19 века постала приступачна путем жичаре. Са ње се 
пружа величанствен поглед. У граду је такође и познати музеј сеоског живота, 
док један други је посвећен писцу Стендалу, који је иначе и рођен у овом граду. 
Три универзитета Гренобла су основана у 1339 години и реорганизовани 1970 

године. Племе Гала је овај град некад звало Стари Куларо. Од четвртог века је 
град био познат по имену Грацианополис, у част римског цара Грацијана. Гренобл 
је био део краљевства Провансе од 9-тог до 11-тог века. Касније је од њега 

направљен главни град бивше провинције Дафине, као независно феудално 
краљевство  све до времена док град није потпао под француску круну 1349. Свој 
највећи процват је град доживео у 19-том веку. 1968 године су се овде одржале 
Зимске олимпијске игре. Број становника је према попису из 1999 године  
износио 153,317. 

Тог поподнева смо сигурно били најгласнији у граду. Ја лично сам успео да 

обиђем готово све о чему сам писао горе у студији о граду. Град смо нашом виком 
и смехом "терорисали" до 20.08. Пут је настављен према Андори, са успутном 

паузом у неком ресторану близу Нима. По ноћи пролазимо Монпеље. 

Понедељак 25.07 – Пролазимо кроз Перпињан, и око 04.30 улазимо у 

Андору. Границу вероватно представља само ознака на табли. Око 05.00 улазимо 

у град Андора Ла Веља и паркирамо се у једној гаражи у граду. Остајемо у бусу 

да спавамо до неких 07.00. Одлазимо онако буновни у шетњу градом у 07.30. 

Исти се налази у котлини околиних висова Пиринеја и изгледа симпатично. Први 
пут се налазим у некој овако малој државици. Пошто овде влада бесцаринска 

правила око увоза робе, исту можемо куповати по веома повољним ценама. Град 

има тесне улице, али су веома чисте и окићене неким папирима и тракама, те му 
то даје извесну дозу кичераја. Возачи по својој толеранцији подсећају доста на 

наше, те је могуће да је управо због истих веома много полиције на улицама овог 
града. Већи део групе одлази у куповину. Ја се трудим колико-толико да 
забележим што више културно-историјских детаља. 

 Детаљније о држави и граду: 

Андора, званични статус - кнежевина Андора, парламентарна државица на 
југозападу Европе, лоцирана високо у источним Пиринејима. Такође се зове као и 
"Долине Андоре", једна је од најмањих у свету са површином од 468км2. 
Становништво, према попису из 2004 године је износило 69,865 душа. Густина 
насељености у 2004 години је процењена на вредност од 155 становника на км2. 

91% становништва је урбаног карактера. 
Државица је рејон уских долина и степенастих планинских врхова, највиши 

од њих је Кома Педроса (2946м). Многи поточићи се уливају један у други и 
формирају реку Валиру, која тече јужно ка Шпанији. Вода, која се користи за 
производњу електричне енергије  је једна од неколико важних природних 
ресурса. Такође су ту и мале рудне резерве олова, гвожђа и мермерног камена, 
али све је то недовољно за извоз сировина. Мноштво прехрамбених производа се 
увози, пошто само 4% земљишта се може обрађивати. Остали део земље је 
покривен боровим и брезовим  шумама, а у ниско-висинским зонама постоје 
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пашњаци за испашу. Крчење шуме је спорно питање у држави, а пашњаци 
проузрокују земљишну ерозију на планинским ливадама. 

Домороци, који су по пореклу и језику Каталонци, данас чине отприлике 
неких 30% унутрашњег становништва. Шпански и француски насељеници, којима 
је дозвола насељавања дата под строгим квотарним системом, чине већину 

остатка од оних 30%. Римокатолицизам, религија преко 85% Андоранаца, и даље  
чврсто држи позиције над друштвеним и културним животом. Тако нпр. развод 
није дозвољен. Званични језик је каталонски, којим говори отприлике 60% 

становништва, и  први је језик. Шпански се такође говори од стране већине 
грађанства. Мали проценат становништва говори француски као матерњи, док 
енглески и португалски језици се користе од стране мањина, али свакако не 
припадају урођеничким језицима. 

1994 године је национални приход износио тек нешто више од 1000,000.000 
долара, што је било еквивалентно са 15,805 долара по глави становника. Бивша 
економија државице се базирала на сточарким фармама и производњи дувана и 
тесане дрвене грађе. Туризам је доживео процват педесетих година прошлог века 
и сада доминира у економском животу кнежевине са процењених 12,000.000 
посетилаца годишње. Туристи су привучени скијашким стазама, алпском климом и 

могућношћу куповине добара у бесцаринској зони.  Андора нема железницу, 
аеродром, али има одличну мрежу путева. Финансијске институције се јављају у 
деведесетим годинама прошлог века  као новорођена грана економије, помогнуте 
строгим законима према банкарским тајнама и ниском стопом пореза. Почетком 
2002 године, Андора је одбила да пријави учешће на Организацији споразума  за 
економску сарадњу и развој по питању утаје пореза, што би присилило земљу да 
размењује информације око могућих утаја пореза и тиме учинала сопствени 
банкарски систем доступним за светску  јавност. Андоранска влада скупља 
приходе кроз мали број такси и на продаји поштанских марки. Раније су шпанска 
пезета и француски франак биле обе у употреби, али,  у јануару 2002 године, 
поред својих комшија  и Андора је прихватила евро. Телевизијско извештавање је 
покривено телевизијом истоимене државе, као и радио емитовање, које  је у 

организацији радија Андоре. Средства јавног информисања преко дневне штампе 
су покривена са два дневна листа. 

715 година, државом су заједнички независно управљали француски и 

шпански владари, бискуп од Ургела и, у модерно време  председник Француске - 
у јединственој форми аутономије. Одговорност за домаће афере су повераване 
изабраном генералном већу. Судски послови, спољни послови и одбрана остали 
су под контролом заједничких горепоменутих владара. У јануару 1982 године, 

законодавне и извршне функције су одвојене од  државног  уређења  извршног 
већа  од стране генералног већа од 28 чланова и предвођене председником. 
14.03 1993 године, Андоранци су гласали за укидање полу-феудалног система на 

референдуму по питању новог уређења државе као независне и демократски 
опредељене. Нови друштвени поредак омогућава држави да постави независно 
правосуђе, спроводећи своју инострану политику и придружујући се 
међународним организацијама. 1993 године је Андора по овим питањима била 
призната у Уједињеним нацијама. Исте су такође дозволиле Андори да формира 
политичке партије и придружује се радничким синдикатима. Тиме јој је такође 
признато легитимно право на штрајк. Бивши заједнички владари ове државице и 
даље задржавају номиналну власт, али сад имају забрану само над 
законодавством које се тиче повреде државних граница. Француска и Шпанија 
остају одговорне по  питању  народне одбране ове кнежевине. Први избори под 
новим државним уређењем су се одржали у децембру 1993 године. 
Традиционално, држава се сматра да је декларисана као слободна држава од 
стране Карлеманеа у 9-том веку нове ере. 1278 године она је дошла под 
заједничку власт шпанског бискупа од Ургела и француске грофовије од Фоикса, 
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мада су се француска права преносила постепено на краљеве и изабране владаре 
државе Француске. Андора плаћа двогодишњу номиналну таксу Француској и 
бискупу од Ургела. Право гласа у Андори је проширено 1970 године, са циљем да 
укључи глас  жена  и новопридошлих становника. Следеће промене, током 
седамдесетих година прошлог века су водиле ка расправама на институционалним 

реформама у 1980 години. Предузећа, захваљујући међународном статусу Андоре 
и контролом сопствених битних услуга, су узела учешће у представништву 
заједничких владара Француске и Шпаније и дата је сагласност  генералног већа 

у формирању извршног већа и референдума на изборним реформама. Током 
осамдесетих су се реформе наставиле, укључујући и признавање Уједињених 
нација за људска права у априлу 1988 године. Прво оснивање првог андоранског 
радничког  синдиката је било  у јуну 1988 године и настављено је тада  даљње 
ширење права гласа. Референдум у марту 1993 је одобрио нову управу  која је 
ступила на снагу 04.05 1993 године. Први општи избори под новом управом су се 
одиграли 12.12 1993 године. 1994 године у новембру је Андора постала члан већа 
Европе. 
Андора Ла Веља, главни град истоимене кнежевине. Град лежи у централној 
западној области земље на надморској висини од неких 1079м и налази се такође 

на источним падинама врха Енклар у Пиринејима. Град је лоциран близу слива 
река: Северна Валира и Оријентална Валира. Тај слив чини јединствену реку која 
се наравно зове Валира. Андора Ла Веља је по надморској висини највиши главни 
град једне земље у Европи. Прилично висок проценат становништва државе живи 
у главном граду (91%). Прост планински град до шездесетих година, када почиње 
да прима око 6 милиона туриста годишње и та се цифра одржава до данашњих 
дана. Посебна занимљивост туриста су: погодности у вези зимских спортова (око 
30 км радијуса скијашких стаза) и могућност куповине у слободној (бесцаринској) 
зони. 

Међу значајнијим грађевинама у граду је зграда парламента; Кућа де ла Вал. 
Лоцирана у центру старог града има војни дизајн са стражарницама, парапетима 
и узаним отворима на бедемима за стрелце. Друга важна грађевина је богато 

декорисана црква Светог Стефана. Лоцирана на улазу у стару четврт града, води 
порекло из 12-тог века. Током векова је много пута обнављана и дограђивана. 
Број становништа је процењен по попису из 1999 године на 25,000. 

У 12.27 полазимо ка Шпанији. Долазимо на границу са Шпанијом. Са 

андоранске стране нас нико и не гледа, док са шпанске врше кратку контролу о 
нашим намерама, пореклу и снабдевености. Све ово траје неких 10-так минута, 

тако да у 13.03 прелазимо границу. Код места Сорт, од 14.27 - 15.13 правимо 
паузу за ручак. Улазимо у планински масив Пиринеја. 

Нешто више о масиву Пиринеја:  

Планински масив на југозападу Европе. Раздваја Пиринејско полуострво од 
остатка Европе. У масиву се налази малопре помињана државица Андора. Граница 
између Шпаније и Француске је и повучена  преко  врхова Пиринеја. Отприлике 
2/3 планинског земљишта се налази  у Шпанији. Дужина ланца је отприлике 
неких 435 км, док је максимална ширина 129км. Површина коју заузима овај 
планински ланац је 55,374км2. Због судара топлих ваздушних струја с југа и 
континенталних хладних са севера, често се дешава да у току послеподневних 
часова у току дана пада киша што смо могли и да осетимо у каснијим сатима по 
доласку у камп. Највиши врх је Пико ди Ането (3404м). 

Око 17.45 стижемо у камп Ането код места Бенаск. Видимо падине Пиринеја 

и неколико оштријих врхова. Смештамо се у камп. Почиње киша. Код неких расте 

скепса о сутрашњем успеху освајања Пико ди Анета. Киша престаје, следи вечера 

и припрема за сутрашњи успон. 
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Уторак 26.07 - Устајемо у 04.00. Припремамо се по мраку и у 04.44 

полазимо нашим бусом до места уласка у Национални парк. По доласку (05.12), 

преседамо у локални бус (05.30) који нас вози до подножја које се зове Бесурта и 

налази се на 1900м. Време доласка је у 05.54. У 06.00 почиње званично и прави 
успон. Почиње да се раздањује. Пут води по јасно обележеној стази. У 06.50 

стижемо пред дом који је на 2140м. Кратка пауза пред истим, тек толико да 

консолидујемо редове и мало да се освежимо. За неких 10-так минута 
настављамо. Стаза нема маркацију, већ је обележена примитивно са наслагама 

камења. Помислих и зачудих се, како једна нација која може да се похвали 
мноштвом планина (па и материјалним благостањем), и која је већим делом своје 
територије планинска, дозвољава себи овакав један неодговорни "луксуз". Али 

шта је - ту је (равнодушна констатација која неће имати исти коментар кад се 

буду препричавали пустолови од 07.08 приликом успона на Мулхасен). Сунце се 

полако уздиже изнад оштрих врхова Пиринеја. По изгледу би цео масив упоредио 
са Високим Татрама. Ипак, Пиринеје нисам овако замишљао. Што више одмичемо, 

тако се и умор све више примиче. Никако да видимо врх, барем у даљини. 

Коначно је на видику, али - само на видику. До њега имамо још доста "да се 
гегамо". Понавља се старо правило: "Постоји доста ниских планинских врхова 

који су за освајање много тежи од оних виших посматрано из угла 
издржљивости". Прелазимо преко превоја. Одатле се види цео врх. У "мислима га 
замишљамо". Почињем да поредим највиши врх Пиринеја као слабију имитацију 

Западног Елбруса (па ви сад видите какав је). Долазимо северном падином на 
почетак  глечера. Морамо монтирати дерезе. Верујем да никоме нису драге, али 

за успех су битне. Неколицина њих их немају, те се тако морају опростити од 

даљњег успона. Висина износи неких 2900м. Време – 11.50. Крећемо се виа-
нормале неких две стотине метара. Пошто се пењемо северном страном ка врху, 
глечер је чак и у току сунчаног дана веома тврд. Нагиб му је неких 45°. Долазимо 

на неких 3300м где нас чека једна деоница готово гребенске изохипсе. Време се 

час квари, час разведрава. Многи су већ сигурно нервозни, овај нам врх вади 
душу. Али, ипак су инат и жеља јачи од свега. Нико се не жали на висинске 
тегобе јер оне не би требале на овој висини ни да постоје у здравом организму. 

Стаза по глечеру је неких 2 км дуга. Излазимо на 3350м. До врха је стаза «сува». 
Скидамо с нога мрске нам ствари (али и те како неопходне), и настављамо 

узбрдо. Свакако се чека само врх. Долазимо на оно што смо видели и замишљали 

у даљини да је врх, али се варамо. Нашим мукама још није крај. Место на којем 
тренутно стојимо се некако зове. Има обележено место на врху. Ми га прозивамо 

Мали Пико. До његовог «Великог брата» треба прећи један незгодни и врло уски 

гребен. Потребно је осигурање. Правимо гелендер. Време је 14.20. «Велики брат» 

је одмах ту, «на дохват руке», али треба безбедно стићи до њега. Он је за само 
неких 10-так метара виши. Навезујемо се на гелендер и по сувој стени опрезно 

прелазимо оштри гребен. По преласку истог, следи прво славље (друго и највеће 

ће бити кад сиђемо живи и здрави). Време – 14.48. Пико ди Ането (3404м). 
Мислим да га је свако од нас прво "добро изгрдио". На врху је стуб искићен 

заставицама. Нас двадесет двоје је крочило на највиши врх Пиринеја. Време се 
квари. Тако мали врх, а тако нас намучи (мада смо и недовољно наспавани). 
Следи сликање на његовој не баш великој површини, да би у 15.10 пошли назад. 

Прелазимо опет онај гребен. Други планинари чекају на ред за прелазак. Овај 

гребен представља «уско грло» промета планинара ка и са врха, те се ту често 

могу видети и честе гужве. Долазимо опет до места где треба монтирати дерезе. 
Следи спуст по леду. Сада мора да влада далеко већи опрез, јер је контрола 

покрета тела при силаску готово увек мања. Пазимо како да станемо дерезом, 
гледајући да се не саплетемо. Падина злокобно делује, и подсећа ме на ону исту 
падину Западног Елбруса. Овим речима могу сада оправдати малопређашње 

тврдње да је Пико ди Ането «Западни Елбрус без висине». Ко је био на највишем 
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врху Европе, знаће које је значење речи под знацима навода. Требало нам је до 

врха скоро 9 сати. Враћамо се нешто измењеном стазом, наравно исто по глечеру, 

до неких 2900 м. Скидамо коначно дерезе. Настављамо ка дому. Журимо ка 

подножју (Ла Бесурти) где имамо последњи бус у 21.15. Онако уморним нам ова 
журба уопште не прија, поготово што се спуштамо по сипарном и каменитом 

терену. Видимо из даљине дом Ренклуза. За њега важи исто као и за врх: «Тако 
близу, а тако далеко». Око 20.30 сам у дому. Кратко време користим да се мало 
одморим и освежим. Истом стазом (од почетка успона), силазим ка Бесурти. 

Стижем у 21.10. Аутобус је ту. Констатујемо да нам још шесторо фали, те тако 
молимо толерантног возача "за који минут више". Након петнаестак минута 

(21.30), констатујући да су они још далеко од нас, полазимо на захтев возача. 

Долазимо на улаз у национални парк. Време – 21.45. Наш бус је ту. Договарамо 
се са чуварима парка да одемо нашим аутобусом назад до Бесурте у 22.00. По 

доласку, у наредних десетак минута се тражена шесторка појављује. Срећни, у 

22.30 полазимо ка кампу. У 23.00 стижемо, и након пасуља и туша се повлачимо 

у шаторе да «дамо себи одушка». 

Среда 27.07 – Устајемо у 07.00. Расформирамо камп, доручкујемо и 

снабдевамо се сувенирима. У 09.29 полазимо ка Мадриду. Време је лепо, из 

аутобуса сликам и снимам пределе, села, градове,... Прва већа пауза је на једној 
бензинској пумпи (13.01 – 13.48), док је друга на једном стајалишту на око 120км 
од Мадрида (16.04 – 16.47). Око 17.45 долазимо на обилазницу око Мадрида. 

Снимам све што могу с ауто-пута. Настављамо ка предграђу Мадрида које се зове 
Парла и неких 20-30км је удаљено од града. Тамо нам је обезбеђен смештај. 

После дугог трагања у овом месту за нашим хотелом, налазимо га коначно у 

19.15. Хотел је изузетно леп, и у власништву је неколико предузетника. 
Смештамо се у чисте двокреветне собе, и у 21.13 полазимо пут Мадрида нашим 

аутобусом. Док улазимо у град и приближавамо се центру истог, моја камера 

бележи све што може. Ово је иначе за мени највећи град у коме сам у свом 

животу боравио (четврти по реду у Европи). Мадрид изгледа импресивно под 
уличним светиљкама. У 22.00 након паркирања у предвиђеној зони, група се дели 

на оне који су заинтересовани за одлазак у неки фламенго-бар (у којој сам 

наравно и ја), док се остали део групе разилази свако према својим жељама. Док 
хитамо ка тргу Мајор, камера ми се «усијава од оптерећења». «Све шљашти и све 

бљешти». Сваком оку је овде све лепо. На истоименом тргу, док чекамо почетак 

програма у оближњем фламенго-бару (где смо раније резервисали места), 

вечерамо у ресторану огромног трга Мајор. У 23.10 стижемо на представу у бар. 
Добијамо места и наручујемо пиће. У 23.38 почиње престава. Из непознатих и 

нелогичних разлога ми бива онемогућено снимање представе, те је уследио лаган 

вербални сукоб са једним од особља због камерног снимања. Бесан сам као рис. 
Задовољавам се сликањем, мада је очигледно да од слике нема никаквог 

задовољства као од видео записа (ова неправда је касније исправљена у 
Гранади, у једном обичном и «неискомплексираном» бару, где уместо 
«комплексаша» свирају и играју мајстори и уметници). Представа је свакако 

маестрална, не могу вам описати речи туге због забране снимања. 

Четвртак 28.07 - У 01.30 је завршена представа. Одлазимо заједно ка 

аутобусу. У 02.00 полазимо ка нашем хотелу. Стижемо за неких пола сата. 

Ноћење. Устајање у 07.00. У 08.12 полазимо ка Споменику помирења (Ваље де 

лос Каидос). У 09.25 стижемо, међутим наилазимо на затворену капију. Почетак 

рада овог спомен-подручја је у 10.00. Одлазимо до места Гвадарама, где правимо 
паузу до 10.15. У 10.22 смо поново на капији Споменика помирења. 

Више о Споменику помирења (Ваље де лос Каидос): 

Представља спомен подручје које је удаљено неких 40так км од Мадрида идући 

према северозападу. Овај споменик је подигао Франциско Франко, шпански 
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генерал и диктатор (владао од 1939 - 1975) у помен за све пале у шпанском 
грађанском рату (1936 - 1939), без обзира на чијој се страни борили. Спомен 
подручјем доминира крст висине неких 20м висине направљен од камена у чијем 
подножју се налазе спомен собе и грађевине са детаљима који су исклесани од 
камена. Крст се види готово одмах на уласку у зону споменика који се иначе 

простире на великом подручју. Шпански генерал је сахрањен у катедрали  подно 
великог крста.  

Након обиласка и поменуте катедрале (где се налазе кости славног 
шпанског генерала), у 12.30 крећемо ка Ел Ескоријалу. Стижемо тамо у 13.15.  

Више о Ел Ескоријалу: 

Краљевска палата, 43 км северозападно од Мадрида. Основана је у 16том веку од 
стране Филипа другог. Обухвата катедралу, манастир, школу и чувену библиотеку 
и пружа рај за очи. Цео комплекс садржи према тврдњама 160 км ходника. 

Подигнута је између 1563 и 1584 године. Првобитна жеља Филипа је била да 
послуша жеље свога оца, цара Чарлса петог, да сагради гробницу, а затим, да 
испоштује завет који је дао за изградњу цркве Светог Лоренца. Након смрти Хуан 
Баутисте де Толедоа, првог архитекте палате у 1567 години, рад је завршен од 
стране Хуана де Херереа. Филип је живео у Ел Ескоријалу 14 година и умро је 
тамо 1598 године. 
Краљевске просторије су релативно скромног изгледа, пошто је Филип живео у 
знатној штедљивости према раскошу. За разлику, црква (подизана од 1578 до 
1581) је веома и детаљно декорисана. Краљевска подземна гробница, која је 
подигнута после Филипове смрти, садржи тела Чарлса петог (сахрањен овде 1634 
године), Филипа и многих следећих шпанских владара. Јужно од цркве се налази 
отворено двориште које се зове Лос Еванђелистас, срце манастира. Велика 
библиотека је на првом спрату северозападног крила и садржи мноштво рукописа 
и књига из далеких историјских периода. Њена осликана таваница је дело 
италијанског уметника Пелегрина Тибалдија. Ескоријал је релативно мало 
коришћен од стране Филипових наследника и престала се звати краљевска 
палата 1861 године. Проглашен је од стране УНЕСКО-а као светски наследна 
грађевина године 1984. 

Након обилног разгледања горепоменутог споменика, у 14.47 полазимо ка 
Мадриду. У 15.30 стижемо у Улицу Гран виа код броја 29. Брзо излазимо из 
аутобуса, који затим наставља пут ка Парли. Овде се разилазимо; свако иде где 

хоће. Величанствене грађевине у овој улици "не дају мира фото-апаратима и 
камери". 

Више о Мадриду: 

Град у централној Шпанији, главни град државе и аутономне регије и провинције 
Мадрид. Лежи уз реку Манзанарес и лоциран је на висини од отприлике 655м 
надморске висине. Он је највећи град у Шпанији и њено административно, 

финансијско и транспортно седиште. Попис становништва из 2003 године је 
износио 3,092, 759 грађана.  
Огромна и сваким даном све шира градска мрежа, која укључује и таква 
предграђа као што су Вилаверде, Барахас и Гетафе, отима се са Барселоном за 
престиж главног националног производног центра. Главни производи су: моторна 
возила, летелице, производи хемијске, фармацеутске индустрије, затим 
производња прехрамбених производа, штампаних материјала и кожних добара. 
Околно подручје је чувено по пољопривредним добрима као што су: маслине, 
грожђа, пшенице,...Огроман број туриста посећује шпанску престоницу сваке 
године. Издавачка делатност и банкарство су такође важни.  
Традиционални центар Мадрида је историјски Пуерта де Сол, српасто-обликован 
трг. Други важан трг је Плац Мајор (започет  са изградњом 1617 године), где су 
се борбе са биковима, погубљивање јеретика и друге представе одигравале у 
17том и 18том веку. Ту је и Плац де ла Цибелес, са фонтаном и кипом Мајке 
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земље и Плац де Торос, са прилагођеном ареном за борбу с биковима у северо-
истоисточном делу града. Град има неколико дрвећем  оивичених булевара и 
забележен је по својим  модним  радњама.  
Музеј Прадо, чија чувена изложба слика од стране Ел Грека, Франциска  Гоје и 
Дијага Веласкеза је главни репер. Остала битна места укључују масивну 

краљевску палату (грађена од 1737 до 1764 године), која је коришћена за 
државне послове, затим ту је Кућа краљевске опере из 19тог века, па онда црква 
Светог Франциска ел Грандеа, Национални археолошки музеј, Национални музеј 

наука, Музеј шпанских људи и Ретиро парк са ботаничком и зоолошком баштом. У 
градској зони су лоциране: Зарзуела палата, која је била резиденција владара 
земље и Краљевска палата Ел Парда, која је саграђена од стране Филипа другог и 
била је бивша кућа генерала Франциска Франка. Међу многим институцијама 
вишег образовања у граду су:  Универзитет Мадрида, Универзитет бискупије, 
Независни универзитет Мадрида, Политехнички универзитет, Отворени 
универзитет и Краљевска музичка академија. 
Град има два велика фудбалска тима. Реал Мадрид игра своје утакмице на 
Сантјаго Бернабеу, који има капацитет од отприлике 75,000 места. Стадион 
саграђен 1947 године, био је домаћин финала Светског купа 1982 године. 

Винсенте Калдерон је домаћи стадион за други тим Мадрида, Атлетико Мадрид. 
Он прима неких 57,000 гледалаца. Трећи, мањи тим Мадрида, Рајо Ваљекано, 
игра своје утакмице на стадиону Тереза Риверо. 
За разлику од осталих главних шпанских градова, Мадрид је постао познат тек 
након 10тог века, кад је први пут поменут као маварско утврђење, бранећи 
прилаз Толеду који је на југу. Тврђава која се некад звала Алказар је била на 
темељима где се сада налази Краљевска палата. 1083 године је била запоседнута 
од стране Алфонса првог, краља Кастиље и Леона који је владао од 1064 до 1109 
године. Он је наставио да води Маварце из Толеда у 1085 години. Мадрид је остао 
мали након поновног освајања док није Филип други преселио судство у град 
1561 године. Филип трећи (владао од 1598 до 1621 године) је владао из града 
Ваљадолида пре него што је Мадрид постао званично главни град (1607 године).  

Мадрид је постепено брзо растао и достигао је до врха  значајности  и развоја у 
17том и 18том веку. Од 1808  до 1812 године, градом је управљао Џозеф 
Бонапарте после жестоке битке на тргу Пуерта де Сол, коју је на сликарско 

платно пренео Франциско Гоја и тиме учинио слику бесмртном. Слика се зове 
"Трећи мај 1808 године". Борбе  су се поново појавиле током Шпанског 
грађанског рата, кад су снаге лојалне Републици Шпанији браниле град од опсаде 
присталица генерала Франка. Мадрид је ипак 1939 године пао у руке 

националиста. 
Након Другог светског рата, град је пропао услед обимног сиромаштва и 
пренасељености. Током шездесетих се ситуација побољшала, захваљујући 

углавном страним инвестицијама. Након Франкове смрти, демократски напори су 
водили ка првим слободним  градским  изборима који су се иначе одиграли 1979 
године. Наредне године су донеле обнову старих здања и бројна побољшања 
градске инфраструктуре. Јака културна и  остала места од интереса су у 
осамдесетим годинама прошлог века извадили град из дотадашњег осредњег 
сивила, дајући му популарну препознатљиву слику. 1992 године је град именован 
као европски град културе. Међутим, и поред славе које је стекао у протеклих 
неколико година, град није могао да избегне политичке проблеме са којима се 
цела држава суочава у задњих неколико деценија. Име главног града се у црним 
хроникама везује са терористичким нападима сепаратистичке организације 
Баскије - ЕТА. Ту је добро познат и догађај од октобра 2001 године, кад је била 
експлозија подметнуте бомбе у централном Колон тргу. Оно што је ипак 
најтрагичније у новијој шпанској историји је серија повезаних експлозија у мрежи 
подземне железнице марта прошле године када је убијено око 200 људи. 
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 Крећем се са једном групом ка музеју Прадо. Немам времена све да снимим 

око себе јер ћу их изгубити из видика. То би било доста незгодно, с обзиром да 

немам план града. Након брзог "базања" улицама града, стижемо пред музеј. 

Улазим и разгледам. Колико се само уметничких дела светски признатих мајстора 
налази у овом здању. Након обиласка музеја (који има изложбу на 3 спрата), 

одлазим туристичким аутобусом у обилазак, знајући да немам довољно времена 
да обиђем пешке све што ме занима у ширем центру града. Аутобус креће. Ја са 
горњег спрата бележим фото-апаратом и камером: Музеј Прадо, Трг Канова де 

Кастило, Трг Леалтада, Палата комуникације, Музеј археологије, Трг Колон, Трг 
независности, црква Сан Хозеа, Улица Гран виа, Пуерта де Сол,... ма треба 

погледати туристичку мапу града Мадрида и видети куда пролазе све три линије 

туристичких аутобуса (лично је имам у власништву).  
У 23.33 полазим возом са станице Аточа (трг Карлоса петог) ка Парли. Стижем 

брзим возом у Парлу у 23.59. Одлазим у хотел задовољан после свега виђеног 

данас. 

Петак 29.07 - Устајем у 07.00. Пакујем се. У 08.17 полазимо ка Толеду. У 

09.13 стижемо. Аутобус одлази, а ми остајемо испред зидина Старог града. 
Одлазимо у разгледање Старог града. 

Више о Толеду: 

Град у централној Шпанији, главни град регије Кастиља ла Манча и Толедо 
регије. Лежи на реци Тагус и близу је Мадрида. Град је саграђен на брду које је 
високо 732м. Стари град је оивичен са три стране клисуром реке Тагус са 
зидинама. Број становника према попису из 2001 године је износио 68,382. 
Најважнија индустрија је производња мачева од чувеног светског толедовог 
челика. Ова је производња у заједничком власништву државе и богатих 
предузетника. Остали производи укључују производњу пива, конфекције, 
текстила,  опеке, украса и лепеза. 
Град има мноштво кула, старих капија, уских кривудавих уличица, масивних 
кућа. Преовлађује маварска архитектура која даје граду средњовековну 
атмосферу. У центру града се налази главна грађевина, готска катедрала 
(подизана у времену од 1127 до 1493 године) са 40 капела. Некада је она била у 
средњем веку центар инквизиције и најважнија богомоља средњовековне 
Шпаније. Друга важна грађевина је црква Сан Хуана де лос Рејеса, такође у 
готском стилу, и њен женски манастир који је одмах тик уз цркву. Цело здање је 
задужбина Фердинанда петог, краља Кастиље, и његове жене Изабеле прве. Ел 
Транзито је била некадашња синагога (подигнута 1366 године), па је након 
протеривања Јевреја (1492 године) претворена у цркву. Црква Светог Томе је 
изграђена на темељу бивше џамије у 14том веку. Цркве Толеда садрже нека од 
највећих дела уметности у Шпанији, поготово она која су плод сликара Ел Грека. 

На највишој тачки старог дела града се налази утврђена палата Алказар, огромна 
и четвртастог облика грађевина са 4 куле. Сад је Алказар војна академија, око 
које куће Толеда су груписане у полукруг. Трг Зокодовер, изграђен у седмом веку 

и касније поново оправљена од стране маварских освајача, је атрактивно 
шеталиште и дуго је био место на којем су се жртве инквизиције спаљивале. Ту су 
се такође одигравале и борбе бикова. Унеско је прогласио овај град 1986 године 
као светски споменик. 

193 године пре Христа је град пао под Римљане. Тад су му исти дали име Толеум. 
Од 534 до 712 године, Толедо је био главни град Визиготског краљевства у 
Шпанији и постао је важан црквено-духовни центар. Након његовог заузимања од 

стране Арабљана у 712 години, он постаје маварски град и главни град 
краткотрајног Краљевства Мавара (1035 - 1085). 1085 године, након значајне 
опсаде, град је освојен од стране снага Кастиље и припојен Кастиљанском 
краљевству. Од тада Толедо је главни град регије Кастиље (1087 - 1560). Од јула 
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до септембра 1936 године, током Шпанског грађанског рата, побуњеници у 
Алказару су били у опсади 70 дана од стране присталица Републике. 

 У 12.21 полазимо даље. Правим још неколико снимака и слика ка Толеду. 
Верујем да је многе очарао овај град својом историјом и лепотом. Правимо паузу 

на некој полунапуштеној бензинској пумпи од 14.48 до 15.30. У 15.50 долази до 
саобраћајног инцидента на путу ка Кордоби. У једној непрегледној кривини нас 
удара отпозади један непажљиви камионџија. Растурен нам је задњи бокс 

аутобуса где смо држали цепине, дерезе, штапове, подметаче. Такође нам је 
разбијено и задње стакло од потреса. Срећом, у моменту судара од срче задњег 

стакла се није нико повредио. Одмах је уследила блокада саобраћаја. Наш бус и 

камион су знатно онемогућили нормалан саобраћај до момента доласка 
саобраћајне полиције. Она прави кратки снимак и записник, и одводи нас пар 

километара даље низ пут до једне траке за искључење, да би омогућили 
нормални ток саобраћаја. И тако, док један део екипе заједно са полицијом 

сређује формалности око догађаја, већи део групе се позабавио проблемом 
препакивања ствари из тада више неупотребљивог задњег бокса у боксове 
аутобуса. Дотадашњи комфор неких путника је престао да постоји (међу којима је 

и писац ових редова, јер је морао да се сада задовољи са једним седиштем као 
сви остали). Саобраћајна штета ће бити наравно наплаћена од осигуравајућег 

друштва камионџије. Бус је препакован. Спремни смо да пођемо даље. Око овог 

догађаја је изгубљено нешто више од сат и по времена. Нека, барем смо сви 

остали живи и здрави. Правимо паузу од 17.46 до 18.45 у неком ресторану да би 
возачи скинули разлупан сандук. Настављамо даље, и у 20.35 стижемо у камп 

Аболафија, на неких 20км од Кордобе. Смештамо се у лепо уређен камп. 

Субота 30.07 - Устајање је у 07.00. Пакујемо се, и у 09.00 полазимо за 

Кордобу. У 09.36 стижемо. Остављамо бус на шеталишту новог дела града поред 

реке Гвадалквивир. Одлазимо у разгледање. 

О Кордоби: 

Град у јужној Шпанији. Главни град провинције Кордобе у Андалузији. 
Представља један од најчувенијих градова Шпаније. Лежи на реци Гвадалквивир 
и садржи у његовом старијем делу белоокречене зидове, уске улице и раскошна 
отворена дворишта једног маварског града. Број становника према попису из 
2001 године је износио 308,072.  
Кордоба је трговински центар маслина и јужног воћа, чије плантаже су у 
непосредној близини града. Такође је овде присутна и индустрија производње 

хране, пива, текстила, машинерије и пречишћеног бакра. Разни ручни радови, 
поготово они од сребра и коже, се такође овде производе, да би се углавном 
продавале туристима. 

Најважнија грађевина Кордобе је велика катедрала, која је грађена од осмог до 
десетог века као маварска џамија на рушевинама римског храма,а касније 
визиготске цркве. Ова џамија је била позната далеко у свету као највеће и 
најлепше муслиманско свето здање пре него што је 1236 године претворена у 
цркву.Име те џамије данас носи име "Џамија 1000 стубова". Она је некада и 
имала заиста 1000 стубова, док се временом тај број постепено смањивао, и  
дошао на данашњу цифру од неких отприлике 850 стубова. Цео комплекс 

(џамија, заједно са подигнутом катедралом 1236 године) је видљив преко реке 
Гвадалквивир и привлачан за фото-апарате туриста.  
Друга вредна грађевина је опет незаобилазни Алказар, бивше маварско 

утврђење, које је подигнуто на рушевинама римских грађевина, и касније 
коришћено као седиште Инквизиције. Сад је великим својим делом у рушевинама. 
Мост од 16 лукова, пореклом из римског времена и оправљан од стране Мавара, 
спаја централни део града са Кампо де ла Вердад, четврти преко Гвадалквивира. 
Близу моста је замак Калахора. Историјски центар Цордобе је признат од Унеско 
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организације као светски споменик културе 1984 године. Град је такође и 
седиште Универзитета Кордобе. 
Кордоба је била важан град већ у феничанско и картагенско време. Град је 
цветао као главно римско насеље од првог века пре Христа па до 5ог века нове 
ере. Касније је постепено заузиман, прво од стране Визигота (572 године),па 

онда од стране Мавара (711 године). 756 године, Абд-ар-Рахман први, члан 
фамилије Умајид, направио је од Кордобе главни град маварске Шпаније. 
Наредних 250 година, град је био један од светски највећих трговинских и 

интелектуалних центара. 929 године Абд-ар-Рахман трећи је утврдио калифат 
Кордобе, те је тако град доживео врхунац благостања, угрожавајући чак положај 
Дамаска и Багдада по његовој бриљантности и интелектуалној активности. 
Материјално благостање града је опало након раног 11тог века, пошто су се 
муслимански закони у Шпанији распали. Ипак, град је остао центар књижевности 
и учености. У 12том веку филозофи Мајмонидес и Авероес су били активни у 
граду. 1236 године је град заузет од стране Фердинанда трећег. Он је на делу 
темеља Џамије 1000 стубова подигао катедралу. Од тада овај део Шпаније прима 
и римски католицизам. 1808 године, током Наполеонових ратова, град је био 
опљачкан од стране  Француза. 

 Разгледам двориште комплекса Џамије 1000 стубова и катедрале 

Фердинанда трећег. Улазим у комплекс. Камера и фото-апарат "раде свој посао". 

Унутра су укрштени стилови исламске и хришћанске културе. Видим многе 

орнаменте исламске културе и религије по зидовима и стубовима, помешане са 
киповима и олтарима хришћанског римо-католичког обележја. Овде су 

"уједињени римо-католицизам и ислам". Напуштам овај споменик, и одлазим у 

оближњи фламенго бар покушавајући да нешто "добијем". Знам према речима 
мојих колега који су синоћ били у овом бару да је и овде забрањено снимање 

представе. Покушавам купити барем некакав носач звука и слике. На крају, ипак 
се морам задовољити само са носачем звука. Срећан сам к'о мали мајмун. Хитам 
ка бусу да свима покажем шта сам купио. У 11.19 полазимо ка Севиљи. Мој ЦД 

"пржи" у бусу. У 13.58 стижемо на паркинг у Севиљи. Излазимо, и крећемо 

пешице ка центру до којег има неких пола сата хода. Сунце пече к'о лудо. На 

једној раскрсници видим туристички бус. На брзину скупљам истомишљенике 
(њих троје), и ужурбано се одвајамо од групе и трчимо да га "уфатимо". Улазимо, 

плаћамо карту, седамо на горњи спрат и уживамо. Одисеја градом почиње. 

Више о Севиљи: 

Град у јужној Шпанији. Главни град регије Андалузије и провинције Севиље. 
Такође је и лука на реци Гвадалквивир. Лука је погодна и за прекоокеанске 
бродове. Међу најзанчајнијим извозним добрима града су: вино, маслине, 
поморанџе и металне руде. Индустрија укључује производњу пецарошких чамаца, 
дестилерију и производњу гвожђа, порцелана, дувана, текстила, намештаја, 
сапуна и грнчарије. Туризам је важна грана економије града. 
Многобројни споменици у граду воде порекло из средњег века, као што је 
Алказар, краљевска палата саграђена од стране Мавараца у 11том веку. Трагови 
ране маварске цивилизације су такође јасни у малим кривудавим уличицама, 
ниским белим кућама са балконима, двориштима, фонтанама, као и у остацима 
старих зидова који су некад окруживали град. Огромна готска катедрала, 
започета са изградњом у 1402 години, а завршена у 1519 години. Грађена је на 
темељу рушевина старе џамије из 12тог века. Осликавање објеката катедрале је 
извршио Ел Греко, Мурило и Зурбаран. Гиралда, звоник катедрале, висок је преко 
91м. За време џамије је уместо звоника био минарет исте. Најважнији образовни 
центар града је Универзитет Севиље (подигнут 1502 године). Архиво де лос 
Индиос, велика колекција књига, рукописа, докумената о историји и 
администрацији шпанског царства у Америци се чува у кући Лоња у граду од 1785 
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године. Средњовековни споменици Севиље су проглашени светском наследном 
баштином од стране добропознатог Унескуа 1987 године. 
Зван Хиспалис у стара времена, град је запоседнут у 45 години пре Христа од 
стране Јулија Цезара. Након четвртог века нове ере, Севиља је управљана 
постепено од стране Вандала, Визигота и Мавараца. Град је цветао као културни 

центар под маварском доминацијом која је трајала од 712те до 1248 године. 
Након тога је освојена од стране Фердинанда трећег од Кастиље и Леона. 
Отварање Америке према шпанској трговини 1492 године, обезбедило је граду 

веома добар престиж. Трговина се развијала брзо између два континента. До 
17тог и 18тог века, Севиља је постала центар шпанске културе. Шпанско-
америчка изложба из 1929 године, израз односа између Шпаније и Америке, је 
одржана у Севиљи. Светски сајам, Експо 92, је отворен у априлу 1992 године у 
граду. Број становника према процени из 2003 године је износио 709,975. 

 Из туристичког аутобуса снимам простор где се одржавао светски сајам 

Експо 92, многобројне лепе мостове преко реке Гвадалквивир, арену за борбу с 
биковима, остатке капија из времена владавине Мавараца, итд. У даљини се види 
и чувена катедрала. Нажалост, аутобус не пролази кроз најстрожи центар града 

јер је тамо пешачка зона. Тачне називе свих места поред којих смо нас четворо 
прошли су описани у плану града који сам добио приликом укрцавања у бус. 

Штета што немамо више времена за овај град. Након снабдевања у једној робној 

кући (купих фламенго плес на ДВД-у), у 16.20 полазимо према луци Алгесирасу. 

Узбуђење док се приближавамо крајњем југу Шпаније и Гибралтарском мореузу 
расте код свих путника аутобуса. Други континент. Око 18.30 сам угледао први 

пут у мом животу Атлански океан. Све очи путника су упрте у океан. На околним 

брдима мноштво генератора погоњених ветром. Још мало Европе па...У 19.05 
долазимо до најјужније тачке Шпаније према Африци која се зове Мирадор 

Естрехо де Гибралтар. Одатле се пружа величанствен видиковац ка суседној 
афричкој обали. Ту влада константно велика гужва. Мноштво туриста са својим 
фото-апаратима се сликају испред афричког континента. Визуелно бих рекао да 

има неких 5км до афричке обале (иначе је мореуз на овом најужем месту широк 

само 11.4км). Пауза траје до 19.25. У 20.05 долазимо у луку. Место Алгесирас 

изгледа симпатично. Лука - претрпана контејнерима, крановима, бродовима и 
свим осталим стварима које чине једну луку. До 21.09 чекамо у бусу на 

информације о фериботу и преласку у Мароко. Информација је следећа: Исти 

полази у поноћ. До 22.45 смо слободни. Одлазимо у град ради разгледања. Вече 
полако пада, а ми време "убијамо" по кафићима и уличицама овог лучког места. 

Овде се већ може осетити дух Африке. У 22.45 полазимо ка станичној згради. 
Добијамо карте и чекамо у холу превоз. Наш је бус већ укрцан у ферибот. У 23.28 
се укрцавамо. 

Недеља 31.07 - У 00.10 полазимо. Ем због мрака, ем због одсјаја светла на 

стаклу, не успевам ништа снимити ван овог чамца. Имаћу ваљда више среће у 
повратку. У 00.50 стижемо. У 01.14 сам коначно крочио на тло Африке. Град у 

коме се налазимо се зове Сеута, и припада још Шпанији која овде држи уже 
градско подручје. Тежње мароканске владе и политике је да се овај град врати 

под управу Марока као што је некад и био. Управо је ово и један од разлога 
многих спорова на релацији Шпаније и Марока. Недавно су сукоби између ове две 

државе једва избегнути дипломатијом, која је морала да уследи након изненадне 
шпанске инвазије на једно острво чији статус о припадности још није решен. 
Елем, у 01.26 полазимо аутобусом ка граници са Мароком. Град Сеуту успевамо 

једва да видимо из аутобуса. Улице су јој слабо осветљене, што је доказ да овде 
живи већинско муслиманско становништво, те је тако и стандард далеко мањи. У 

01.41 стижемо на границу. У 03.08 настављамо пут. Сувише смо уморни и мрачно 

је да би се дивили земљи у коју улазимо. Цео бус тоне у сан. Око 07.00 се будим. 
Возимо се кроз једно туристичко веће место. Оно се зове Темара, и налази се 
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неких 20 км јужно од главног града Рабата. Одмах се примећује да смо и у другој 

држави и на другом континенту. Мени лично се цела слика свиђа, мало ми је 

досадио кичерај запада. На прашњавим улицама видимо прве ранораниоце (јер је 

тада било уместо наших 7 њихових 5 сати). Снимам многобројне џамије. У 07.50 
стижемо испред хотела (ранг - 4 звездице). Хотел држи један Француз. Пошто су 

капацитети по целом месту попуњени, домаћин хотела нам дозвољава да 
преноћимо наредну ноћ на травњаку испред базена хотела. За неке од нас ће ово 
бити ново искуство. Након кратког одмора на тераси хотела са погледом на океан, 

узимамо потребне ствари за купање у базену хотела. Цео дан проводимо на 
базену. Време је право афричко. Одлазим и до плаже на Атлантику. Увече 

узимамо потребне ствари за ноћ под ведрим небом. Простор где ноћимо је 

изузетно чист. Ноћ је звездана. 

Понедељак 01.08 - Устајем у 08.20. Пакујемо се. У 10.11 полазимо за 

Рабат. У 10.55 стижемо. 

О Рабату: 

Главни град Марока. Налази се на обали Атлантика на ушћу реке Боу Регрег. 
Преко пута ушћа се налази место Сале (северозападни правац). Рабат је лука и 

има значајну индустрију која укључује производњу текстила, прехрамбених 
производа и грађевинских материјала. Туризам и локално занатство су такође 
важни за економију града. 
Рабат има Универзитет Мохамеда петог, Национални конзерваторијум музике, 
плеса и драмских уметности. Такође у граду постоје и институције за студије 
пољопривреде, јавне администрације и примењене економије. Музеј старина са 
археолошким изложбама и музеј мароканске уметности се налазе у Рабату. 
Посебно интересантно је видети маузолеј Хасана петог са истоименом кулом. 
Грађевина потиче из 12тог века, а кула је висока 55м. Рушевине џамије Јакуба ал 
Мансура (из 12тог века) се такође налазе у граду.  
Насељавање града је почело у 12том веку. Напочетку је град имао карактер 
војног логора. Један од најважнијих историјских догађаја је из 1912 године, кад 
је град проглашен главним градом Француске колоније Мароко. Кад је држава 
постала независна (1956 године), Рабат је преузео статус главног града 
независног Марока. Број становништва је према попису из 1994 године износио 
1,385,872. 

 Прво место које обилазимо је маузолеј Хасана петог. На улазу се налазе 
два чувара националне гарде на коњима. Слике са чуварима и унутрашњост 

рушевина Хасанове резиденције са торњем су величанствене. Одлазимо и у сам 
маузолеј. Тамо се на дну његовом налази ковчег са земним остацима Хасана. 
Окрећем се ка видиковцу. Цео плато спомен-обележја је испуњен стубовима. 

Мозаици на грађевинама јасно указују на орнаментику Блиског истока и Северне 
Африке. Настављамо наш пут ка центру града. Пролазимо поред сиротињских 

четврти. Мноштво је света на улицама. Чувамо документа и фото-апарате као очи 
у глави. Пролазимо кроз уску пијацу. Опрез са драгоценим стварима. Долазимо 

испред здања које се зове Удаја Касабе. Обилазимо је. Унутрашњост је у виду 

једне џамије са богато украшеним вртом а све опасано зидинама. Одлазимо на 
једну терасу изнад касабе. Одатле се пружа диван поглед на Сале и Рабат. 

Настављамо. Шетамо још неко време по старом делу града. Купујемо њихове 
колаче - специјалитете. После извесног времена улазимо у нови део града. Овде 
се може већ видети раскош тзв. трулог запада. Након још каквог-таквог мувања 

лево-десно, одлазимо ка аутобусу. У 16.02 крећемо ка Казабланци. Путујемо уз 
Атлантик. У 18.10 смо стигли у Казабланку. Одмах одлазимо да обиђемо џамију 

Хасана другог, која је по мом мишљењу најлепша муслиманска богомоља икад 

виђена. 

О Казабланци: 
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Град у западном Мароку. Највећи град државе и главна морска лука у држави. 

Налази се на обали Атлантика, близу Рабата. Град је један од водећих градова 
Северне Африке. Има железницу, главне саобраћајнице и међународни аеродром. 
Има једну од највећих лука у свету; највећи део спољне трговине Марока пролази 

кроз град. Житарице, кожа, вуна и фосфатису главне сировине извоза. Град је 
такође центар индустрије Марока. Водеће индустрије су: риболов, прерада рибе, 
пилане, производња намештаја, грађевинских материјала, стакла, цигарета. 

Казабланка има Универзитет Хасана другог. На обали океана је и величанствена 
џамија Хасана другог. 
У средњем веку је град био знан као Анфа. Уништен је од стране Португалаца 
1468 године и поновно саграђен помоћу истих егзекутора 1515 године. 1755 
године је град поново обнављан после неколико земљотреса. 1907 године је 
Казабланка окупирана од стране Француза, под чијом администрацијом је 
доживела брз процват. Тако је модеран град израстао около старог маварског. 

Током Другог светског рата је град био врло важан као место искрцавања 
савезничких трупа на тло Северне Африке. 1943 године је град био место 
састанка британског премијера Черчила и америчког председника Рузвелта на 

казабланској конференцији. На тој конференцији су ова двојица постигли 
споразум о заједничкој борби до потпуног уништења Сила осовине. Ту су се 
наравно и одредиле интересне зоне светских сила, као и напуштање политике 
подршке према појединим народима. 
Повлачење Француске 1956 године је довело до проглашења независности 
Марока. То је у почетку довело до низа тешкоћа Казабланци, првенствено у 
економском погледу. Напредна туристичка трговина и напредна индустрија је 
постепено током година вратила граду некадашњи економски сјај. Према попису 
из 1994 године, број становника је износио 2,940,623. 

 Разгледамо џамију Хасана другог. Долазимо до улаза. Наравно, не можемо 
унутра. Одлазимо ка тргу Уједињених народа у центру града. Ту нам се 

придружује Јасмина Попов, некадашња новосађанка и члан новосадског 

Железничара. Сада живи у Лондону и ради као стјуардеса. Она ће бити гост 

нашег пута ка Атласу. Одлазимо у један луксузни марокански ресторан. Тамо у 
типичној атмосфери једног афричког ресторана наручујемо по избору. Салата, 

као мешавина више различитог поврћа стиже прва на астале. Следи главно јело. 

Ја сам лично јео јањетину са прженим бадемима на типичан домородачки начин. 
Било је више него укусно, поготово кад се зна да сам велики љубитељ јањетине. 

Задовољни, и са пуним стомацима, настављамо улицама овог града. Долазимо у 
пешачку зону. Приликом преласка преко улица мораш бити више него опрезан, 

пошто овде влада закон јачег и бржег (тиче се возача, за које пешаци не постоје 

и за које су наше друмске кабадахије мала деца). Обилазимо многобројне 
продавнице "ђинђува" где многи од нас направише "добар посао" (мислим на 

цењкање приликом куповине). У вечерњим сатима је тешко проћи не само 

улицама Казабланке, него и других градова Марока. Све живо је на улицама. У 

23.53 полазимо из легендарне Казабланке (али ипак сазнадох да истоимени филм 
није овде сниман, иако су Американци назвали један кафић преко пута њихове 

амбасаде, "Казабланка"). Окрећем се још једном ка џамији Хасана другог, која 

сада у вечерњим часовима изгледа још лепше онако осветљена. 

Уторак 02.08 - Ноћу пролазимо Маракеш. Правимо успутну паузу од неких 

20 минута. Долазимо око 06.00 у село Имлил (лежи на 1740м) у подножју Атласа. 

У бусу спавамо до 07.34. Препакивамо се . Узимамо само што је неопходно за два 
дана. Срећом, непотребна је класична зимска опрема, што нам знатно олакшава 

паковање. У 09.26 полазимо. Ка дому креће група од 43 планинара. Време је 

лепо. Пролазимо једно време кроз села, бивајући "нападнути" од стране локалних 
продаваца "ђинђува". Врхови Атласа су разуђени и без снега ( због климе). 
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О масиву Атласа: 

Планински систем у северозападној Африци. Састоји се од неколико скупова који 
се шире између Марока и Туниса и чине раздаљину од неких 2400км. Геолошки, 
венац се састоји из два посебна дела: Високи Атлас (југозападно у Мароку) и 

Источни Атлас (североисточно у Алжиру и Тунису). Високи Атлас је настао 
савијањем старе сахарске висоравни, док је источни део планинског венца настао 
касније у одвојеним етапама савијања истовремено са настанком алпског система 

у Европи. Највиши врх целог венца је Жебел Тубкал (4167м). У Мароку се такође 
налази и ланац Средњег Атласа који лежи североисточно од Високог са својим 
највишим врхом од 3350м. 
Дрги истакнути скуп система укључује Анти-Атлас (максимална висина од око 
2060м). Он лежи јужно и паралелно са Високим Атласом. Ту се такође налази и 
Сахарски Атлас који се пружа од источног Марока до Алжира са максималном 
висином од 2328м, као и Медитерански Атлас са просечном висином од 1520м. 

Медитерански Атлас се пружа преко целе Медитеранске обале од места близу 
источног краја Гибралтарског мореуза до Врата Бона у Тунису. Жебел сиди Муса, 
обележава највишу коту Малог Атласа(846м), и Стена Гибралтара, на европској 

страни мореуза која је некад била позната под називом Девице Херкулеса. 
Венац Атласа је испресецан бројним пролазима који обезбеђују туре између 
обале и Сахаре. Северне падине Високог Атласа и северне и јужне падине 
Средњег Атласа су густо прекривене шумом. Ту су присутни: кедар, бор, храст и 
плута као најбројније врсте. Плодне долине и широки предели пашњака леже у 
овом скупу и другим секцијама целог венца. Атлас садржи многа разноврсна 
налазишта сирових материјала као што су: злато, сребро, олово, зинк, 
магнезијум, антимон, фосфор и нафте. Међутим, ове рудне резерве су мало 
истражене. 

Атлас је традиционално пребивалиште племена Бербера, који су протерани у ове 
планине од стране Арапа у седмом веку. Поједине секције венца, првенствено у 
приобалном подручју, биле су познате Европљанима по античкој уметности, која 
није почела да се масовније истражује до друге половине 19тог века. 

 Сунце нас успорава. Правимо укупно неких 45 минута паузе на целој 
деоници до дома. Око 15 часова смо га угледали у даљини. У 15.57 долазим у дом 

Нелтнер (3207м). Дом припада Француском алпинистичком друштву, истом оном 

који држи и оба дома подно Мон Блана. Сви беже у хлад. Сунце је сада најјаче. 
Чекамо да се сви сакупимо, да би смо се пријавили и добили собе. Дом је 

довољно велик да прими групу од преко 100 планинара. Сам квалитет дома је на 
завидном нивоу. Постоји добар мокри чвор, те се тако можеш окупати, обријати, 

итд. Добијамо једну собу, уз додатни смештај једне групе у делу друге собе. Нас 

35 се мора стиснути на неких 20так кревета. После смештаја у соби, остатак дана 
проводимо у дому и около дома. Увече многи наручују вечеру. Одлазимо 

релативно рано на починак, јер нас следећег дана очекује рано устајање (у 04.00 

по мароканском времену). 

Среда 03.08 - Устајемо у 06.36. Припремамо се. У 07.29 група од 32 

планинара полази ка највишем врху Северне Африке. Већ се готово разданило. 
Пењемо се јасно обележеном стазом. Улазимо стазом у кулоар између околних 

врхова. Још нема Сунца, те је кретање олакшано. Доњи део успона је по каменим 
громадама, док горњи је преко сипарног тла. Долазимо на гребен (4000м). Овде 
већ почиње опасно да дува. Нигде снега по околним врховима (коме је и био 

потребан). Настављамо. Са неких пола сата паузе укупно (приликом успона), 
излазимо на Жебел Тубкал (4167м) у 11.11. На врху је већ довољно других 

планинара. Врх је простран и довољан да прими и по стотину планинара комотно. 

На врху се налази  и обележје истог у облику неке купе. Поглед около је 
фантастичан. Некима је ово и највиша достигнута висина у планинарској 

каријери. Следи сликање и снимање околине. Пауза је до 12.12. Повратак је 
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истим путем. У 13.54 сам у дому. Како смо пристизали у дом, након одмора су 

поједине групе настављале ка Имлилу. У 17.09 полазим са задњом групом ка 

Имлилу. У 20.42 стижем. Следеће је окрепљење и добра вечера у једном 

ресторану. Одлучујемо да ову ноћ преноћимо у Имлилу. Постоје две варијанте 
ноћења (хотел и тераса ресторана у којем смо вечерали). Одлучујем се за терасу 

под ведрим небом. 

Четвртак 04.08 - У току ноћи (негде око 06.00) ме је пробудио глас хоџа с 

околних џамија. После тога ми се није дало заспати, те сам свитање чекао 

гледајући (још) звездано небо. У 07.34 устајем. Одлучујем да је данас право 
време да обријем своју "кудељу". После доручка и паковања опреме у бус, у 
10.48 полазимо ка Маракешу. У 12.38 стижемо у посету првом континенталном 

граду Марока (дневна температура је преко 40 степени).  

Више о Маракешу: 

Град у западном делу земље. Главни је град провинције Маракеш на плодној Хауз 

равни у подножју Високог Атласа. Традиционала јужна престоница султана и 
главни центар трговине. У граду постоји железнички терминал, као и путни и 
каравански центар у земљи. Повезан је истим за атланску луку Сафи. Индустрија 

укључује производњу воћа, поврћа и палми, затим кожарску индустрију, па 
производњу вуне, брашна, грађевинских материјала и традиционалних ручних 
радова (у првом реду ћилима, тепихаи кожних добара). Олово, зинк, бакар, 
молибден и графит се налазе у рудама у налазиштима која су близу града, и зона 
је богата палминим оазама. 
Места од туристичког значаја у граду су свакако:  рушевине зидова, трговине, 
вијугаве улице, казино, Султанова палата (сада је Музеј уметности), баште, 
Кутубија џамија (из 12тог века), краљевске гробнице и Агуедал парк. Стари део 
града, Медина, је признат од стране Унескуа 1985 године као светски призната 
баштина. 
Основан 1062 године, Маракеш је био главни град Алморавидса, и у 12том веку 
главни град Алмохадса. Град је напредовао под управом Садиса, и био је важан 
трговински центар Сахаре. Након француске окупације, модерни део града је 
изграђен 1913 године. Град се некад звао као што је и садашње име државе. Број 
становника према попису из 1994 године је износио 745,541. 

Пролазимо кроз парк који води ка џамији Кутубији, најпознатијој грађевини 

овог града по чијем имену је и држава добила слично име. Разгледамо џамију. 
Настављамо даље ка централном тргу града. На деоници пешачке зоне између 

Кутубије и трга ужасно смрди од коња (тј. фијакерске станице). Одлазимо на трг. 
Чујемо завијање дуваљки кротитеља змија. На тргу испред ових "лудака" гомиле 
афричких отровница (мада су им сигурно зуби били предходно повађени). 

Прилазим мало ближе да снимам. Оне сподобе од кротитеља чим примете нечије 
"интересовање" за њихов "романтичан хоби", узимају гује у руке, и у неком само 

њима познатом заносу позивају и прилазе туристима да би им "окачили ове 
сувенире" око врата. Наравно, не треба сумњати у "спремност за (не)сарадњу" 

туриста у овом чину, те тако многи у брзом шпринту у рикверц надмашују рекорде 

некада славних Луиса и Џонсона. Моја маленкост је само финим одмахивањем 
главе хтела да стави до знања једном од сподоба  шта мисли о његовој идеји, али 

то њега није занимало. Морао сам учинити "само пар корака уназад" (нема 
потребе се правити херој ако се то од тебе не тражи). Још ми није свака длака на 
глави "легла како треба" (волим шалу на свој рачун), кад се одлучих да прошетам 

по пијаци. Успут сам слушао све "агресивније наступе" локалних трговаца 
(продаваца поморанџиних сокова, фолклорних играча, продаваца "ђинђува",...). 

Кроз пијацу "базам" као револвераш  у каубојцу улицом непријатељског градића. 

Стискам у оној гужви и новчаник и камеру и фото-апарат. Одлазим до банке. 
Мењам паре да би узео нешто oд сувенира. Још се неко време мувам по тргу, да 

бих око 14.45 пошао ка бусу. У 15.10 полазимо ка Рабату. Док напуштамо град, 
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бележим и новији део града (који изгледа веома лепо). Возимо се кроз пустињске 

пределе. Правимо паузу од неких пола сата на некој бензинској пумпи. Чим сам 
изашао, запљуснуо ме је талас врућег ваздуха (било је 48°). Први пут сам тад 

осетио неку неподношљиву врућину. Одлазим у ресоран и купујем тортиљу 
мароканску. Пут се наставља. Од 18.24 до 19.17 правимо паузу код нашег 

амбасадора у Рабату. У 20.00 стижемо опет испред оног хотела у Темари где смо 

ноћили у ноћи између недеље и понедељка. Смештамо се опет на травњак поред 
базена. 

Петак 05.08 - Устајемо у 08.07. Пакујемо се. У 10.25 полазимо за Фес. Исти 

град је духовно средиште Марока, где је исламска вера и култура нашла највећег 
одјека у целом Мароку (сви називи улица и путокази су на арапском језику). У 

Фес стижемо у 13.00.  

Више о Фесу: 

Град у северном делу земље. Лоциран је у уској долини. Представља 
комерцијални и религијски центар. Налази се на трговачком путу који повезује 
Атлански океан и Средоземно море са континенталним југом Сахаре. Град је 
подељен у 2 дела, нови и стари део града. У центру града су: фабрика брашна и 

текстила, погони производње уља, сапуна, кожарских добара, као и велики 
центар домаће радиности. Фез, безивично- цилиндрични филцани шешир, добио 
је име по граду у ком се производи. 

Град је основан у 808 години од стране мароканског владара Идриса другог, који 
је изградио прослављену џамију Мулаји Идриса. Ово светилиште се сматра тако 
страшним да постоји правило да немуслимани и животиње не смеју прићи њеном 
улазу. Такође, у Фесу постоји велика џамија Караујине, највећа у Африци. Стари 
део града - Медина Феса, је призната од стране Унескуа 1981 године као светска 
баштина. 

Обилазимо прво Музеј оружја уз који се налазе и Меридини гробови. 
Унајмљујемо једног водича. Он нас затим води на видиковац изнад града. Пут 

настављамо уз обилазак једне керамичке радионице (предмети израђени од 

печене глине), затим продавнице робе направљене ручним радом од сребра, 
бронзе и бакра. У згради бивше владе се сада налази једна од продавница тепиха 

и ћилима. Бивамо почашћени од домаћина са чајем од менте, и који се нада да ће 

са нама овде "направити добар посао". Износе се ћилими и теписи и простиру 

испред нас. Неупућени питају за цену, што трговци одмах схватају да су исти и 
заинтересовани. Ту се ствара неспоразум, они мисле да желимо нешто купити, те 

пристају и на "нашу цену". Ње наравно нема, јер до које цене би неко од нас 

цењкањем могао спустити астрономску цену нпр. једног тепиха од 700 евра. 
Сигурно не до 70 евра, зар не? Гледамо да што пре попијемо онај чај и извучемо 

главу одавде док нам је нису "скратили". Значи, постоји златно правило (научено 

са летовања из Турске) приликом трговине са трговцима народа који су по 
стандарду блиски нашем: "Нема шта да га уопште питаш ако ниси 

заинтересован и ако имаш почетну представу о цени која ти уопште не 

одговара, а која се и цењкањем не може никако довести на онај ниво 

који теби и твом џепу одговара!" Међутим, и поред неуспешне трговине са 
ћилимима, Фешани би требали бити задовољни нама  због релативно доброг 

посла који су направили продајом  керамичких, сребрних и бакарних производа. 

Наилазимо у Медини на једну хоризонтално постављену греду. Она обележава да 
улазимо у зону оне горепоменуте џамије Мулаји Идриса, док греда симболише 

забрану за стоку типа коња и говеда да прођу даље јер би њихово присуство 
"опоганило" ову свету зону. Пролазимо и поред Буинанијине медресе 

(муслиманска верска школа), као и поред џамије Караујине. Поменути објекти се 

налазе у самој пешачкој зони строгог центра старог дела града (Медине). Уске 
уличице Феса дају посебан шмек сваком туристи. Задовољни свиме што смо 

видели (мени лично се овај град допао највише на целој мароканској тури), у 
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16.45 полазимо ка Волубилису. Температура је преко 40°. У 18.58 стижемо у ово 

археолошко налазиште. Оно представља најзначајније налазиште из античког 

времена Марока. Рушевине града воде порекло из трећег века пре Христа. 

Обилазимо ово археолошко налазиште до 19.50. Испред рушевина овог града 
запажамо и монтирану трибину где ће се ово вече одржати фестивал музике и 

мароканског фолклора. Правимо паузу у неком мотелу у околини Вазана од 22.15 

до 23.38 ради вечере.  

Субота 06.08 - У 02.28 долазимо на границу са Шпанијом (испред града 

Сеуте). Процедура преласка траје до 03.37. Долазимо на паркинг испред луке у 

03.55. Остатак ноћи проводимо у бусу спавајући. У 07.17 се будим и излазим у 
шетњу "ради опоравка". Појединачно одлазимо у зграду поморске станице на 

јутарњу каву. Лечење од несанице или мамурлука од поспаности траје до 09.08. 

Укрцавамо се у ферибот у 09.18. Огромни чамац креће у 09.36 пут Европе. 

Успевам да снимим из ферибота Гибралтарски мореуз. У 10.28 поново смо на 
европском тлу. У 10.50 полазимо ка Малаги. Доласком на аеродром у Малаги, 

остављамо Јасмину која мора за Лондон, а ми продужујемо ка Гранади. Успут 

правимо паузу од неких 45 минута у неком ресторану. У 14.50 смо у Гранади, 
тачније испред тврђаве Алхамбре на брду изнад града. 

Више о Алхамбри: 
Најчувенији споменик исламске Шпаније. Султанат Шпаније, који се протезао од 

1231 године  до 1492 године, и чији пад је обележио крај исламске управе на 
Иберском полуострву. Али, најранији делови структуре целог комплекса 
Алхамбре,  изузимајући поједине зграде које укључују старе касарне, 
административне канцеларије као и палате, припадају још старијем добу. Подаци 
говоре да су чак из 12 века, кад је Алказаба била утврђена од стране раније 
генерације исламских владара. Нјавећи део осталих грађевина води порекло из 
14тог века и раног 15тог века. Палата Комареса је завршена отприлике 1370 

године за потребе Мохамеда петог. Сала де ла Барца је раскошно поновно 
опремана у периоду од 1362 до 1370 године. Двориште Миртлеса, са његовим 
правоугаоним базеном између живе ограде мирта, је саграђено под Јусуфом 
првим, чија престона соба је лоцирана у суседној кули. Два спрата висока, 
престона соба је богато декорисана са плочама чији разноврсни геометријски 
дизајни су украшени са цитатима из Курана. Сала де лас Дос Херманас (хала две 
сестре) садржи куполу изврсне лепоте. Палата дел Партал је из раног 14тог века. 
Алхамбра је окружена кулама и зидовима и опкољена баштама. Нека рушења су 
се десила кад је додавана нова палата на захтев Светог римског цара Чарлса 
петог у раном 16том веку. Алхамбра је призната од стране Унескуа 1984 године 
као светски призната историјска баштина. Радови на обнови су се проширили 
1994 године. 

 Пошто смо у тренутку чекања у реду за карте схватили да би нам било 
корисније потражити у том моменту карту Сијера Неваде за сутрашњи успон на 

Мулхасен, као и чињеница да не знамо где бих могли да кампујемо ово вече, 

остављамо Алхамбру за сутра. Ту се договарамо око термина поласка аутобуса ка 

кампу који тражимо. Вођство пута одлази у потрагу за картом успона на 
Мулхасен. Дејан Анђелковић и ја због погрешних информација о месту и времену 

поласка каснимо. Остали део групе нас је тражио на једној страни, а ми њих на 

другој. Мислећи да су нас оставили и да треба да сами пронађемо наш камп путем 
таксија, одлазимо у обилазак Алхамбре. Колико дивних грађевина и зеленила смо 

видели у комплексу овог споменика исламске културе у Шпанији. Посебна 
атракција је обићи ову тврђаву ноћу уз светла. Са тврђаве се пружа и поглед ка 

Гранади. Након исцрпног обиласка свих лепота што пружа овај културно-

историјски споменик, излазимо из објекта и позивамо наше да видимо у ком се 
кампу налазе и где. Кад смо чули да су ови алармирали полицију у потрази за 

нама, није нам било баш свеједно. Признајем, требали смо се одмах по нестанку 
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путем телефона јавити нашима. У 19.20 смо угледали Драгана Јовановића и 

Драгану Ранђеловић, "наше спасиоце". Ту смо одмах схватили колико је ситуација 

била озбиљна. Одлазимо ка центру града. Одлазим ка бару са фламенго игром с 

циљем да се распитам о "важним детаљима". Добијам сумњиво позитиван 
одговор. Враћам се у центар, где са остало троје полазим пут кампа. Камп се зове 

Марија Еугенија и налази на неких 10так км од Гранаде. Тамо бивамо мало 
критиковани и на томе се завршио данашњи дан. 

Недеља 07.08 - Група од 24 планинара устаје у 04.30. Остали остају да 

спавају. У 05.14 полазимо нашим аутобусом ка Сијера Невади. Возимо се неких 
сат времена до коте Хоја де ла Мора (2500м) на Сијера Невади. Остајемо спавати 
у бусу до 07.13. Место представља широки плато на коме се налазе паркинзи за 

аутобусе и путничка возила. Полазимо на успон ка Ла Велети (3398м) у 07.28. 

Пут води по голом терену уз мање-више експониран нагиб терена. Темпо је 

одговарајући. Нема журбе, врх се може видети готово одмах на почетку успона. 
Сијера Невада је иначе национални парк, али исто тако и скијашки центар где се 

налази мноштво скијашких терена. Планине, по свом положају и изгледу су 

највероватније громадног порекла (нема оштрих и разуђених врхова са 
падинама). На Ла Велету стижемо у 09.40 (сви који су кренули). Правимо паузу са 

групом шпанских планинара до 10.18. Ту половина групе одустаје од даљњег 
успона (ка Мулхасену), јер жели да се врати ка аутобусу који ће их одвести у 
обилазак Алхамбре. Нас 12 наставља даље. Први објекат који смо видели 

мислећи да је дом, у ствари је најобичније склониште. Надамо се да је други 
објекат у подножју самог врха ипак дом (важно је напоменуто ово, јер су нам се 

залихе воде поприлично до овог тренутка смањиле). Пут до другог објекта је 

готово по изохипси (по јасно обележеном широком колском путу). Сунце је 
немилосрдно. Вода се троши. Са запрепашћењем констатујемо у 12.17 да други 

објекат на 3080м је исто само обично склониште. Вода се мора од сада па до 

повратка штедети како се зна и уме. У 12.28 полазимо на финални успон. Врх је 
из даљине "јасан к'о Сунце". Нагиб по сипарном терену је негде и већи од 45°. Уз 

кратке појединачне паузе на финалној стази, на највиши врх Пиринејског 
полуострва (Мулхасен - 3482м) излазимо у 13.35. Пола посла је завршено. Врх је 

довољно широк (мени лично је ово један од најлепших врхова које сам у својој 
каријери освојио дотада), и пружа довољно природних и вештачких заклона од 

јаких ветрова. На врх је изашло свих 12 планинара који су се упутили ка њему. 

Уследило је сликање и одмор. Многи са преосталом водом само квасе усне. Знамо 
да нам предстоји још барем два сата до прве воде (што се после показало 

нетачним). У 14.00 крећемо доле, јер су се по небу навукли неки црни облаци. У 

оном склоништу на 3080м правимо паузу од 14.29 до 14.55 ради оброка. Воду 

више нема нико. Настављамо даље са сувим гушама. Сунце не попушта. Корачамо 
као очајници. Ја сам лично на неких 10 минута хода испред првог објекта осетио 

не запамћену дехидрацију. Имао сам осећај да се тетурам као пијанац. Гледам 

око оног склоништа и тражим неког ко продаје воду, али џаба. Мислим се у себи 
какав је ово немаран народ. Ладно би нас пустили да "крепамо". Пошто сам био 

најбржи од целе групе, кренуо сам асфалтним путем горе ка Ла Велети, јер сам 
неколико сати пре напуштања исте приметио пар људи који су носили киселу 
воду у пакетима некуда. Видим горе један комби. Помислих да је то 

"продавница". Никако да стигнем. Корак ми је већ поприлично отежао. Немогу 

ићи више ни пречицом по каменитом терену. Немам снаге. Више се ни не знојим, 

немам шта да "избацим". У 17.10 сам коначно стигао да комбија. Објашњавам 
двојици "моју и муку мојих сабораца". Тражим да ми продају неколико литара 

воде. Они ми објашњавају да раде овде као нека спасилачка служба за "гладне и 
жедне". Мојој срећи у том моменту никад краја. Отварају врата комбија и дају ми 
бесплатно по 12 окрепљујућих комплета енергената. Комплет: бресква, 

поморанџа, јабука и ред бул. Недовољно, али ипак значајно. Момци одлазе. Ја 
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остајем на истом том месту надајући се да ћу сачекати своје саборце и поделити 

им поклоне. Нико се не појављује већ дуже време. Ово буди у мени сумњу, где 

су? Зовем Бориса који се вратио раније са Велете у град. Он успева ући у контакт 

са једним учесником. Добијам информацију да су се они већ спустили до Хоја де 
ла Море другим путем, тј. асфалтном деоницом, коју ја нисам могао да погледом 

испратим јер је заклоњена са Велете. Укрцавам се у џип једног чувара 
националног парка и одлазим доле. Дошавши, делим "пакетиће". У 19.00 
полазимо ка нашем кампу нашим бусом. У бусу немилице трошимо сву 

расположиву воду. Треба нам заиста много да се повратимо. У 19.45 смо стигли. 
Одлазим на "улепшавање". У 20.40 Драган Богдановић и ја полазимо бусом ка 

Гранади. У 21.00 стижемо на задњу станицу града. Почињемо да крстаримо. 

Више о Гранади:  

Град у јужној Шпанији. Главни је град провинције Гранада у Андалузији у 
подножју планина Сијера Неваде. Гранада се налази такође и близу слива река 

Џенил и Даро. Индустрија у граду, која је трговачки центар за околну 
пољопривредну зону која  укључује прераду шећера, хмеља и  јечма, затим је ту 
присутна и дестилерија, па производња муниције, кожних добара, хемикалија и 

текстила. Туризам је такође врло важна карика економије овог краја. 
Најважнији траг дивне цивилизације Мавараца су остаци Алхамбре, палате-
тврђаве маварских владара. Друге важне грађевине укључују: универзитет, 
успостављен 1531 године од стране Светог римског цара Чарлса петог и 
катедрала, саграђена између 1523 и 1703 године. Суседна катедрала је 
Краљевска капела која садржи гроб Фердинанда петог и Изабеле прве, 
заједнички владари Алхамбре. 
Гранада је основана у осмом веку од стране Мавараца, близу рушевина старог 
римског утврђења. Између 1036 и 1234 године, град је био део Маварске 

Шпаније. При крају овог периода, кад су Маварци већ били лишени највећег дела 
својих поседа у Шпанији, град је заменио Кордобу у улози главног града 
преостале маварске територије, назван као Краљевство Гранаде. Град је тада 
ушао у његово златно доба, постајући веома богат заузимавши велики углед као 
центар за уметност, књижевност и науке. Град  је наставио са успехом у периоду 
од скоро једног века након што је Краљевство Гранаде 1492 године пало под 
управу Шпанаца. Током Шпанског цивилног рата, Националисти су заробили град, 
али су  присталице републике држале остатак провинције Гранаде до краја 
сукоба. 1984 године је Унеско признао Алхамбру као светски признату баштину. 
Радови на обнови Алхамбре су проширени 1994 године да би укључили обнову 

историјске стамбене четврти Албејзин. Број становника према попису из 2001 
године је износио 240,661. 

 Драган и ја имамо прву и најважнију жељу: отићи у фламенго бар који 
сам ја јуче пронашао. У 21.30 стижемо. Мојој срећи нема краја када чух да 

могу слободно користити камеру. Шоу почиње. Камера ужива исто колико 

Драган и ја. Сва се тресе од среће (ово пишем под утицајем емоција). Мајстори, 

свирајте ми вечерас док се не уморим гледајући вас!  
Понедељак 08.08 - Са паузама, представа траје до 00.30. Снимио сам 

готово целу представу, што чини неких сат и 20 минута материјала. Овације на 

крају представе су најјаче од мене. Много вам хвала за дивно вече уметници, 
давно се нисам овако провео! Драган и ја настављамо шетњу по Гранади. 

Шетамо се центром до 01.30, када схватамо да је време да се вратимо у камп. 

Узимамо такси који нас довози у 02.00 у камп. У 07.00 устајем. Пакујемо се. 
Свима у кампу се хвалим за ноћашње догађаје. У 08.41 полазимо ка Барселони. 

Успут сликам и снимам много детаља са шпанског Медитерана. Са успитним 

паузама (1.5 - 2 сата), стижемо у камп у месту Ситгес (40км јужно од Барселоне). 

Камп се зове Ел Гарофер. После вечере се повлачимо у шаторе, уз пар 
индивидуалних излета по Ситгесу. 
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Уторак 09.08 - У 07.30 устајем. Данас имамо слободан избор: купање или 

разгледање Барселоне у сопственој организацији. Одлучујем се после доручка за 

Барселону, јер време није обећавало опуштено купање на плажи. У 09.53 

полазимо нас двојица локалном аутобуском линијом ка Барселони. У град (на 
задњу станицу) стижемо у 10.55. Укрцавамо се у туристички бус. Пошто ми је у то 

време дигитални апарат био у квару, ангажујем камеру. 

Више о Барселони: 

Град у североисточном делу Шпаније, главни град провинције Барселона и 
аутономне регије Каталоније. Такође је и лука на Средоземном мору између 
Лиобрегате реке и реке Бесос. По броју становника  и величини индустрије је 
други град у Шпанији. Барселона је такође и трговачки центар земље. 
Провинција Барселона, најгушће насељена и са најјачом индустријом од свих 
шпанских провинција, је планинска регија, са пешчаним плажама и плодним 
равницама. Према попису из 2001 године, број становника Барселоне је износио 

1,503,884. 
Главна производња у граду је производња текстила, прецизних инструмената, 
машинерије, опреме за железницу, папира, стакла и пластике. Барселона је и 

једна од главних лука Медитерана и финансијски и издавачки центар Шпаније. 
Пољопривреда укључује производњу: маслина, поврћа, поморанџи, грејпфрута, 
плуте, житарица, бадема и брескви. Цемент и текстил се производе у региону, а 
ту су и рудници лигнита и поташа. 
Најстарија четврт Барселоне, раније окружена зидовима, је била  саграђена на 
данашњој луци и пресечена је улицом Рамбла. Рамбла је поплочана улица која 
садржи и пешачку зону и двосмерну траку за возила. Иста се пружа од луке до 
трга Каталоније, битног места у граду. Улице старе четврти су кривудаве и уске, у 
новијем делу су широке и праве са модерним зградама. Доминирајући облакодер 
Барселоне је активно градилиште шиљатих кула (катедрале иначе), која носи 
назив Темпло Експјаторио де ла Саграда Фамилија (Црква жртвоване фамилије). 
Она је изгледом огромна, још у изградњи, значајна по таласастим кривим и 
детаљним  изумима њеног креатора, каталонског архитекте Салвадора Гаудија. 
Неколико других важних грађевина укључују:  Кућу Мила (подизана између 1905 
и 1907 године), цркву Сан Пабло дел  Кампо, готску катедралу Санта Еулалија, 
споменик Кристифору Колумбу и оближњи врх Тибидадо (532м). Међу многим 
културним грађевинама је и Универзитет Баселоне (основан 1450 године), 
Аутономни универзитет Барселоне (основан 1968 године), Краљевска архива од 
Арагона, Археолошки музеј, Музеј старе уметности и Музеј нове уметности. 
Према легенди, Барселона је основана под именом Баркино 230 године пре 
Христа од стране картагенског генерала Хамилкара Барке. Регија је постала део 
Римског царства у трећем веку пре Христа. У петом веку је иста управљана од 

стране Визигота, да би 713 године била освојена од стране Мавараца и потпала 
под власт Карлеманеа у 801 години. Под француском управом, град и околни 
рејон су постали самоуправна област Каталоније, одн. Барселоне. Регион је 

припојен у Краљевство Арагона 1137 године. Након тога је град израстао у 
комерцијално-политички значајан центар као медитеранско-трговачка и 
бродоградилишна лука. Након уједињена Краљевства Арагоније и Кастиље (1479 
године )и постепеним увођењем мера  забране трговачке политике, углед и 

привредни напредак  Барселоне се смањио. 1833 године, провинција Барселона 
је успостављена, са њеним главним градом - Барселоном. У 19том и 20том веку, 
Барселона је била центар Каталонских сепаратиста, анархије и индустријских 

немира. Током грађанског рата, град је био седиште аутономне Каталонске владе 
и јако упориште Лојалиста. Град  је тешко  бомбардован 1938 године од стране 
Националиста, који су га коначно заузели 26.01 1939 године. Део Барселоне, које 
је 1992 године било место одигравања Летњих олимпијских игара,  представља 
почетак програма масовне изградње објеката у ближој и широј околини. 
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 Из туристичког буса бележим: Куће Батла, Аматлера, Морере (задужбине 

Антонија Топијеса), Ла Педреру, Кућу Пунксеса, Саграду фамилију, Грацију, парк 

Тамариту, грађевину Сарију, манастир Педралбес, палату Рејала Павелонса 

Гуела, стадион Барселоне, трговински центар Марија Кристина, Дијагонални 
булевар, Музеј историје, Универзитет, трг Каталонију, Рамблу, трг Шпаније, 

Шпанско село, Олимпијски кварт, музеј Националне уметности Каталоније, Музеј 
морепловства, Акваријум, Колумбов споменик,...Користим све три туристичке 
линије (црвену, плаву и зелену) током целог дана. Набројана места горе су само 

део онога што сам видео. Опширније је приказано на туристичкој мапи 
Барселоне. У току дана правим паузе на Барсином стадиону и у Акваријуму (80м 

дугачки подводни тунел испод површине Средоземног мора). Око 21.00 почиње 

киша. Излазим на трг Каталоније из буса, и одлазим на станицу редовне линије 
ка кампу где смо смештени. Аутобус за приградска места полази у 21.30. У камп 

стижем у 22.40. 

Среда 10.08 - Устајем у 07.30. У 09.40 полазимо организовано нашим бусом 

за Барселону. У 10.30 стижемо испред Олимпијског села у којем се задржавамо 

неко време разгледајући га. Након тога одлазимо на видиковац изнад града, и 
остајемо тамо до 11.20. У 11.30 се искрцавамо на једном тргу близу Колумбовог 

споменика. Одлазим опет у разгледање града туристичким аутобусом. Обилазим 
Зоолошки врт, Музеј морепловства, улицу Рамбла, трг Каталоније,...У 18.00 је 
скуп испред нашег буса на истом оном тргу. Међутим, не полазимо одмах ка 

кампу, јер смо констатовали да нам је неко улазио у аутобус док је био паркиран 
на прописно обележеном месту. Фали лап-топ Владе Ивановића. Одмах је један 

број наших кренуо да пријави крађу, док смо ми остали (већина), остали да 

чекамо какав-такав позитивни расплет ситуације. Након нешто више од сат 
времена се она мања група враћа из полиције, те нам преноси да се ту не може 

више ништа учинити. Логично и за очекивати. Најтеже је свакако Влади. Мноштво 

слика и видео фајлова је украдено заједно са рачунаром. У 19.30 полазимо ка 

кампу. По доласку, припремамо заједничку вечеру у кампу. 

Четвртак 11.08 - Устајем у 07.30. Након доручка и паковања ствари, 

одлазим на плажу. Плажа у Ситгесу је удаљена од кампа неких 20так минута 

хода, пешчаног је типа и фино уређена. Време је доста пријатно за купање. Део 
наше групе је и овај дан искористио да разгледа Барселону. Након пријатно 

проведеног дана на плажи, у 19.00 полазимо ка Барселони. Намера нам је да до 

неких 23.00 разгледамо Барселону ноћу. У 20.05 стижемо на онај исти трг од јуче. 
Одлазим са делом групе ка платоу између Музеја националне уметности и трга 

Шпаније. Вечерас је тамо музички фестивал украшен бојама водених фонтана. 

Након неких 45 минута ходања улицом Авенија Паралел, стижем на трг Шпаније. 

Камера се "усијала од рада". Све фонтане испред Музеја националне уметности 
раде. Вода се пумпама у фонтани шприца у разним правцима, осветљена разним 

дезенима боја. Музичко вече почиње. Пристиже маса људи (туристи углавном). 

Све је крцато. Блицеви светле. Укратко - рај за очи (треба погледати видео-
запис). Ове манифестације се одржавају на овом месту сваког лета у једном или 

два дана у недељи. Након неких сат времена уживања, одлазимо улицом Кортс 
Каталонес ка тргу Каталоније. Тамо стижемо за неких 45 минута. И на овом тргу 
влада "вечна гужва". Шетамо Рамблом ка обали. У 23.07 полазимо дефинитивно 

из Барселоне (на целом  овом путешествију, Барселона нам је "нудила највише 

дана за разгледање"). А и доста је било (жалим што нисмо могли у Мадриду 

остати дуже, некако ми је лепши него каталонска лепотица). 

Петак 12.08 - По ноћи прелазимо у Француску. Пролазимо кроз Перпињан, 

поред Монпељеа и Нима. Око 6.30 пролазимо поред Кана, затим Нице, да би у 

07.30 ушли у најмању државицу која је предвиђена за обилазак и посету на овом 
нашем путешествију - Монако. Тражимо паркинг. Још је рано, те тако још ништа 

није отворено. Налазимо један, али због високе цене паркирања одустајемо од 
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замисли. Возимо се кроз Монако, Монте Карло, разгледајући ове две градске зоне 

кнежевине Монако. Дах нам застаје. Какав раскош, сјај, богатство,... 

Више о Монаку: 

Монако, мала независна кнежевина у Европи, формира енклаву у југо-

источној Француској, оивичена Средоземним морем на југу, док је на северу, 
истоку и западу окружена француском регијом Приморских Алпа. Кнежевина, која 
лежи источно од Нице, је висококотирано туристичко место и кућа славних 

личности који су порески прогнаници. Површина кнежевине је отприлике 2км2. 
Државица има процењен број становништва на 32,270 према попису из 2004 

године. Тиме има највећу густину насељености за једну независну државу – 
16,135 становника на км2. Очекивани животни век за мушкараца је у просеку од 
76 година, док за жену овај број износи просечно 84 године. У кнежевину су 
укључене и повезане 4 области. Монако-Вил, као прва област; главни град и 
бивша зона старих утврђења где се налази и катедрала, краљевска и владина 

палата и океанографски музеј који је основан од стране принца Алберта првог 
1910 године. Ла Кондамин, као друга област; представља главну луку кнежевине. 
Фонтвил, трећа област; садржи на својој територији лаку индустрију. Монте 

Карло, као четврта и последња област, најчувенија је по светски познатим 
казино-баровима. Такође, у истом граду се налази и позориште, опера Монте 
Карла и филхармонијски оркестар. 

Мање од једне петине становништа Монака су његови домороци. Остали, већи 
део чине углавном Французи (највише по проценту), затим, у доброј мери су 
присутни и: Италијани, Американци и Британци. Монако је према вероисповести 
95% римокатолички опредељена држава. Француски је званични језик, који 
користи отприлике половина становништва кнежевине. Лигуријски и 
монакежански акценат од изворног италијанског и француског језика, се може 

чути код неких 5,000 становника државе. Монакежански акценат се учи у 
школама. Лигуријски италијански је заправо ближи акцентима у регијама 
Пијемонт, Ломбардија него стандардном италијанском језику. Још један посебни 
акценат којим се споразумева неких 4,500 домородаца је Провенкал, регионално 
наречје типично за област југо-истока Француске. Монакова пословна школа – 
Универзитет јужне Европе је овде основана 1986 године. 

Монакове укупне бројке националне и домаће производње су укључене с 
онима у Француској, али економија ове кнежевине је у великој мери зависна 
према услужним гранама привреде, у првом реду то је туризам. Друге, исто тако 
важне институције привреде су банкарски и финансијски сектор. Туризам 

доприноси више од 25% националном приходу. Више од 230,000 посетилаца 
годишње преноћи више од једне ноћи у кнежевини, док више од милион су 
дневни пролазници. 1992 године је забележена посета од преко 4 милиона 

туриста. Финансијски сектор је успостављен под управом принца Ранијера као 
део прорачунских тежњи ка увођењу разноликости у успешан економски систем 
државе. Друштва, као што су индивидуални порески прогнаници, нашли су 
уточиште у државици управо због чињенице да овде постоји минимална стопа 
опорезивања (овде не постоји  такса пореза на добит). Такође, друга погодност 
која привлачи је и стог систем банкарских тајни. Почетком 2002 године, Монако 
је одбио да приступи Организацији за економску сарадњу и развој по питању 
споразума на пореску утају. Тиме би била принуђена да размењује информације у 
вези потенцијалних пореских дужника, што би учинило њен банкарски систем 
провидним. 1999 године, Монако је имао национални приход од 870,000,000$, 
што је једнако према приходном капиталу од 27,000$. Животни стандард је међу 
највишим у свету, може се поредити са оним у најразвијенијим француским 
градовима. 

Лака индустрија је нагло развијена од краја Другог светског рата. 
Производња фармацијских производа, хемикалија, електронске опреме, 
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козметике, папира и картона, одеће, текстила и пластичних добара, представљају 
све од економске производне значајности. 2002 године, величина Монакове луке 
је удвостручена доласком новог пливајућег дока, светски највећег (350м). Други 
главни извори прихода су четири коцкарска казина, посебно светски познат у 
Монте Карлу, који је преузет од стране кнежевине 1967 године. Поштанским 

маркама се такође обезбеђују средства прихода. Економија Монака се ослања на 
миграциону радничку класу, претежно из суседне Италије и Француске. 

Новчана валута Монака је била раније француски франак, али је кнежевина у 

складу са осталим државама Европе прихватила Евро у јануару 2002 године. У 
кнежевини постоји 45 банака. 

Кнежевина нема дневне новине, већ добија француске листове. Постоји 
локална ТВ мрежа - ТЦМ и велики број радио - станица. 

Грималди фамилија је водећа фамилија Монака већ 700 година. Ново 
уређење, које у знатној мери смањује снагу суверенитета државе,  је 
успостављено 1962 године од стране принца Рајнера трећег. Исти је ступио на 
престо 1949 године. Законодавна власт се дели од стране принца и Националног 
већа од 24 члана, који се бирају према гласовима обичних бирача за мандатни 
период од 5 година. Извршна грана власти се састоји од принца и Малог већа 

владе којима управља министар државе, и који је по традицији француски 
грађанин.  

Влада је састављена од две групације: Уније за Монако са 24 делегата  (од 
избора у фебруару  2003 године), и Демократске уније која је присутна са три 
делегата. Само Монакежани имају право гласа. 

Монако је чланица Уједињених нација и Организације за безбедност и 
сарадњу Европе. 

1297 године, кнежевина је стечена заслугом куће Грималди (пореклом из 
Ђенове). 1793 године, током Француске револуције, Грималдију је одузето имање 
и његова је кнежевина припојена Француској. До половине 1815 године, Бечки 
уговор је начинио кнежевину као штићеника од стране Краљевине Сардиније. 
1861 године, Монако је поново проглашен као независна кнежевина под 

заштитом Француске. 
Држави је додељена управа од стране принца Алберта Раинера  првог 1911 

године. Према уговору  из 1918 године, Монаку је запрећено да ће изгубити  

суверенитет и потпасти под Француску,  уколико владајући принц Грималди умре 
без мушког наследника. Принц Алберт (рођен 1958 године)  је наследник принца 
Раинера. 1956 године је принц Раинер оженио америчку глумицу Грејс Кели. Тада 
је светска пажња била усмерена на тај догађај, и тиме је помогла материјално да 

се обнови монаково богатство током 60тих и 70тих година прошлог века. Овај 
догађај је такође помогао да се Монако сврста у ред најпривлачнијих одредишта 
за богате туристе. Двоје деце, која су рођена  у браку горепоменутих славних 

особа су принцеза Каролина (рођена 1957 године) и принц Стефан (рођен 1965 
године). Принцеза Кели гине под неразјашњеним околностима у саобраћајној 
несрећи 1982 године. 1993 године је Монако признат у УН. 1997 године, Монако 
је прославио 700 година владавине породице Грималди. Амандман на управу у 
2002 години је учврстио позиције Раинеровим наследницима у низу наследства. 

 Помиривши се са чињеницом да нећемо стати барем ни на пар минута, 

настављамо према Италији. Прелазимо некадашњу границу Француске и Италије 
око 08.15. У Сан Ремо стижемо у 08.30. Након паркирања, одлазимо пешице ка 

центру места (потребно је неких 20 минута пешке). Одмах запажам да је град 

богат цвећем. Ово место такође важи за једно од скупљих на Медитеранској 
ривијери. Крећемо се магистралом кроз град. Угледах споменик Ђузепеу 

Гарибалдију, вођи италијанских ослободилаца Италије од аустро-угарске 

окупације из средине 19 века. Овај вођа народних и ослободилачких маса је 
давао и значајни допринос Херцеговачком устанку у периоду од 1852 до 1878 
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године, помажући поробљеном српском народу током истоименог устанка у борби 

за ослобођење од Отоманског царства. Колико је само његових бораца било 

добровољаца у Херцеговини. По броју страних добровољаца су ипак Руси били 

најбројнији, али је податак за поштовање и тај да је у редовима српских устаника 
било и Италијана. Настављам даље. Долазим у центар где бележим неколико 

занимљивих детаља. 

Нешто више о Сан Рему:  

Град у Северној Италији. Налази се у региону Лигурије и Ђеновског залива. Град 
је чувен по продаји цвећа и  јужног воћа. Сан Ремо представља такође и рибарску 
луку. Главно је туристичко одмаралиште на Ривијери цвећа, дуж које се налазе  
улице  оивичене  палмама, казина, хотели, баште, плаже и виле. 1920 године је 
град био место одржавања савезничке конференције током Првог светског рата. 
Број становника је према попису из 1990 године процењен на око 59,600. 

На плажи наилазим на трибину музичке скале  где се сваког лета приређује 
фестивал песми из Сан Рема. У 11.10 полазимо даље. Лошим предлогом за место 

сусрета, не успевам своје пријатеље из Милана (Паолу и Микелета) ни да честито 

"упитам за здравље". Наиме, бензинска пумпа где сам договорио састанак (код 
Варазеа), не допушта заустављање аутобуса на дуже време од времена које је 

потребно само за точење горива. Нажалост, нама у том тренутку није било 

потребно гориво, те тако са болом у души се морам поздравити са мојим 

пријатељима уз наду на поновни сусрет у скорије време на "људском месту". 
Успевам тек толико да разменим коју реч уз обавезно размењивање поклона. 

Пола сата касније се заустављамо на већој бензинској станици. Тамо  правимо 

паузу од неких 45 минута за ручак. Ех, да су знали моји миланези да овде можемо 
дуже "диванити". Пут се наставља. Пролазимо поред Алесандрије, Пјаћенце, 

Бреше,...Око 17.30 стижемо у ауто камп у месту Дезенцано ди Гарда, поред 

истоименог језера Гарда. Овде кампујемо.  

Више о језеру Гарда: 

Језеро се налази на граници провинција: Верона, Бреша и Трента. Са 51км 
дужине и од 5 до 16км ширине, језеро Гарда заузима површину од 370км2. Река 
Сакра је главни снабдевач језера водом, док река Минчо одводи воду из језера у 

реку По. Поједини делови језера су константно изложени олујама са Алпа, док је 
његова западна и јужна обала заштићена  благом климом. Пут, изграђен на 
литицама изнад језера западне његове обале је са околином  права атракција за 

око. Поједини рејони око језера су битни због гајења лимуна, маслина, смокви и 
дуда. Језеро обилује рибом. Бројне виле су саграђене на обалама језера. На 
полуострву Сирмионе, на јужној обали, налазе се рушевине римских вила и 
дворац породице  Скалигерс из 16тог века. Мали град Сало, на западној обали је 
био база Мусолинијеве републике. Након 1944 године, највећи део Италије је био 
у рушевинама услед савезничких операција. 

Камп има плажу, међутим недовољно чисту и приступачну за купаче. Док 
сам намештао шатор, паде ми на памет идеја да увече кренем ка Милану (неких 

100тинак км удаљен). Са још једним истомишљеником, Негославом Смиљанић, 

планирам да кренем око 22.00. Таман што што смо се спремили за пут, сазнајемо 
за један пропуст: Са возом у 22.15 бисмо морали прво сићи у Бреши, тамо 

сачекати неких 5-6 сати другу линију која би нас одвела у Милано. Такав нам 

распоред уопште није одговарао, те смо морали да одустанемо од плана. Мени 

лично није толико ни жао, с обзиром да сам у Милану био већ два пута. Утеху 
проналазим у забавно-уметничком програму у дискотеци кампа. Након тога 

одлазим на спавање. 

Субота 13.08 - Устао сам у 07.30. Након доручка смо почели да се 

пакујемо. Пакери се радују што би им ово требало бити последње слагање опреме 
у бус у току овог Великог пута. У 10.10 полазимо ка Падови. На ауто-путу у 
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близини Вероне закрчење саобраћаја. У 12.35 стижемо у Падову. Одлазимо ка 

централном тргу. Тамо се налазе бисте великана историје и културе овог дела 

Европе. На истом тргу се налази и капела Скровењија.  

Више о Падови: 

Град у североисточном делу земље. Главни је град провинције Падова у 
региону Венеције. Индустријски центар, има производне погоне за семена 
биљака, делова за возила, намештаја и пластике. Производња алкохолних пића и 

намирница, као што су: тестењина, шећер и конзервирано поврће су такође 
важни чинилац економије. Град је живописна слика разних улица које воде право 
у центар места. Универзитет Падова је један од најстаријих у Европи. Најславнија 
црква Падове је Црква светог Антонија, саграђена у 13том веку у романско-
готском стилу. У њој се налази гроб Светог Антонија од Падове, као и музеј 
чудеса и подвижничког живота овог свеца. Капела Скровењи је чувена по њеној 
унутрашњости и са фрескама које је живописао Флоренте Ђото. Фреске израђене 

од стране Тицијана се налазе у школи Санто, некад средњовековној трговачкој 
хали. Грађански музеј садржи старине, коване новчиће и галерију примењене 
уметности. Ботаничка башта води порекло из 1545 године, као једна од 

најстаријих  јавних башти у свету. Она је призната од стране Унескуа 1997 године 
као светски наследна баштина. 

Падова је био један од најбогатијих градова Северне Италије у касном 
периоду Римске владавине. Иако је град уништен 601 године од стране 
Ломбардијаца, касније је врло брзо обновљен и проглашен независном 
заједницом. Градом је од 1318 до 1405 године управљала фамилија Карара, и то 
у периоду  кад је град  освојен од стране Венеције. Млетачка република је 
држала град до њене пропасти 1797 године. Током  Другог светског рата је 
Падова претрпела знатне штете бомбардовањем. Према попису из 2001 године, 

град је имао 209,641 становника. 

Највише времена сам провео у комплексу катедрале Светог Антонија. 

Враћам се на Трг великана. Тамо се налази и пијаца где се могу купити врло 

повољно ципеле за сва годишња доба. У 16.14 полазимо ка Венецији. Због гужви 

на ауто-путу, у један од најлепших градова Европе стижемо тек у 17.45, иако је 
раздаљина између ова два града једва неких 30 км. Купујемо карте за ферибот. 

Возимо се прилазним морским каналом. Дах нам застаје све више како се 

приближавамо "граду на води". У каналу се налазе многи бродови, лађе, чамци, 
галије, гондоле,...На фериботу се "гурамо" што ближе огради истог да би 

направили што боље слике и снимке. Пристајемо на док. На прилазу трга Светог 
Марка уз док влада огромна и вечна гужва од туриста. Фото-апарати снимају 

апсолутно све. Крећем ка тргу и цркви Светог Марка. Моштво голубова је такође 

тамо. 

Више о Венецији: 

Град је морска лука (највећа на Јадрану) у области северо-истока Италије. 

Налази се у региону Венето и главни је град провинције Венеције. Венеција лежи 
на 120 острва око којих се налази 177 канала. Ту се налази лагуна где је ушће 
река По и Пјаве. Град лежи на крајњем северу Јадранског мора. Због њене 

историјске улоге као поморске силе и трговачког центра, Венеција је позната као 
и «Краљица Јадрана». Железничке и путне везе преко канала обезбеђују везу 
Венеције са копном. Дуге пешчане бране, одн. Граничне плаже, на спољашњој 
страни лагуне обезбеђују заштиту града од мора. Острва на којима је град 
изграђен су повезана са више од 400 мостова. Велики канал, отприлике 3км 
дугачак, тече кроз град од северо-запада ка југо-истоку, делећи град на 
приближно два једнака дела. Ђудека канал је широк отприлике 400м, одвајајући 
Канал Ђудеку (налази се на најјужнијој тачки града) од главног дела града. 
Моторна возила нису дозвољена у уским, вијугавим улицама и стазама које воде 
ка Старом граду. Мостови Старог дела града су само за пешаке. Вековима је 
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најуобичајено средство превоза била гондола, једноставан чамац с равним дном 
који се погонио са једним ручним веслом. Данас, гондоле се користе углавном у 
туризму, док моторни чамци превозе скоро целу робу и путнике.  
Модерна Венеција се суочавала досад са многим изазовима, први је смањење 
прираста становништва у односу на друге градове Италије. Други проблеми 

којима се град тешко одупире су: ерозија, поплаве, опадање водостаја, загађење 
ваздуха и воде у градској зони и године постојања. Након поплаве из 1966 
године, међународни напори за очување историјских тековина Венеције су 

вођени од стране Унеско-а. Од тада су многе структуре града обновљене и 
саниране. Поплава се и раније током историје града појављивала. Она настаје 
услед мешања дејства високих плима са олујним ветровима. Неколико пута су се 
вршила експериментална мерења где су пред неповољне утицаје постављане 
експерименталне механичке баријере. Вековно пропадање грађевина и других 
структура, изазвано вековним испирањем подземних водених слојева, нашло је 
решење у границама употребе подземних вода и постављањем водених токова од 
оближњих масива Алпа. Било како било, Венеција је од почетка 20тог века 
потонула 23цм дубље у лагуну, а 2003 године су почели да се развијају пројекти 
у висини од више милиона долара ради заштите града од даљњег потапања. 

Конструкција од 1.6км дуге покретне одбрамбене ограде, која ће заустављати 
плиму, је планирана за завршетак у 2011 години. Број становника према попису 
из 2001 године је износио 275,368. 
Главна грана економије је наравно туризам у заједници са дивном архитектуром и 
каналима. Ту су такође присутне и многобројне културне и уметничке атракције. 
У граду постоји неколико филмских фестивала који су кроз протекле године 
привлачиле посетиоце. Град је такође познат по стакларији, огледалима и 
перлама. Мноштво ових туристичких сувенира се производи на оближњем острву 
– Мурано. Венецијска чипка, која се прави углавном на острву Бурано, је такође 
популарна. На копну, у Маестру и Маргерити, налазе се постројења за 
бродоградњу и многа друга постројења која укључују: ливницу, челичану и 
фабрику хемијских производа. Од Другог светског рата, многи Венецијанци су 

пресељени у ове области тражећи посао и смештај. Лука у Маргерити, која 
управља са највећим делом поморске трговине, је премошћена каналом који је 
продужетак Ђудека канала. 

Венеција се сматра једним од најлепших градова целога света. Градске структуре 
и украси, од византијског до ренесансног стила, показују велика уметничка 
достигнућа. Радови на Венецијској школи су представљени по венецијским 
палатама, јавним зградама и црквама. 

Центар и најпосећенији део града је трг Светог Марка. На источном крају трга је 
црква Светог Марка и Дукалеова палата. Ова два здања представљају 
најзначајније споменике Венеције. Катедрала, која је почела са изградњом 828 

године, обновљена након пожара 976 године, и реконструкцијом у периоду од 
1047 и 1071 године, пример је Византијске архитектуре. С друге стране палата, 
која је почела са изградњом  814 године, затим 4 пута разарана пожаром, стално 
је обнављана се више додаваних уметничких детаља. Палата је пример 
италијанске Готике са неким раним елементима Ренесансе. Северна страна трга је 
оивичена са Прокуратијем старим (подигнут 1496 године), док је јужна страна 
трга оивичена Прокуратијем новим (подигнут 1584 године). Оба су изграђена у 
италијанском ренесансном стилу. Током времена Млетачке републике, ове зграде 
су биле резиденције деветорици прокуратора, или судија, међу којима је дужд, 
одн. главни судија обично биран. 
Дуж двеју палата и њихових делова, Атрије и Фабриције нуове, се пружају рејони 
са кафићима и радњама. Близу Дуждове палате стоје две чувене гранитне куле 
подигнуте 1180 године, једна држећи се крилатог лава Светог Марка, док друга 
се држи на крокодилу Свете Теодоре од Студијума. Најупадљивија 
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карактеристика града је звоник Светог Марка, који је 91м висок. Израђен је 
између 874 и 1150 године и обнављан након његовог пада 1902 године. У 
позадини Дуждове палате је чувени Мост уздаха, који спаја палату са јавним 
затворима. Он је био место куда су затвореници пролазили ка путу за губилишта. 
Одатле су могли да последњи пут у животу виде спољашњи свет. Најчувенији од 

три моста који прелазе преко Великог канала је риалто (подигнут 1588 године). 
Он је оивичен са дуплим редом радњи. Велики канал, главна артерија саобраћаја 
кроз Венецију, је оивичен са старим палатама венецијанске аристократије, дуж 

којег се налазе многе структуре велике историјске и архитектске важности. Идући 
даље на север, близу лагуне, се налази црква Сан Ђованија у Брагори из 15тог 
века. Црква је некад била капела за дуждове Венеције, и са својим куполним и 
стубастим обликом припада италијанском готском стилу. У близини Сан Ђованија 
је највећи споменик Венеције, биста венецијског генерала Бартоломеа Колеонија 
у јахачкој пози. Овај споменик је дело флорентинског уметника Андреје дел 
Верокија. У близини бисте се налази простор Арсенал, бивше место бродоградње 
и сада локација јавне баште. Острва се пружају према истоку, у смеру острва 
Лидоа. Острво је гребенског карактера и налази се ван лагуне. Познато је по 
туристичким одмаралиштима и плажама за купање. Велики музеји, као што је 

Ка'ди Оро (лоциран у готској палати на Великом каналу), и историјске цркве, 
налазе се идући кроз град. Стара библиотека садржи отприлике 13,000 рукописа 
и више од 800,000 књига, неке од њих су непроцењиве вредности. Универзитет 
Венеције је основан  1868 године.  Град Венеција и његова лагуна су признати од 
стране Унеску-а 1987 године као светска наследна баштина. 
Филмски фестивал у граду, светски најстарији, одиграва се сваког септембра, 
почев од његовог оснивања у 1932 години. Бијенале, међународна изложба 
савремене уметности, се одржава сваке две године од јуна до новембра у башти 
Кастело. Он се налази источно од цркве Светог Марка. Удружени двогодишњи 
фестивали архитектуре се такође организују у наизменичним годинама. Тамо се 
може видети визуелна уметност, као и годишњи фестивали плеса, музике и 
позоришта. 

Зона око Венеције је била насељена у стара времена од стране Венета. Према 
традицији, град је основан 452 године, кад су становници Аквилеје, Падове и 
других италијанских градова нашли склоништа на острвима лагуне од напада 

теутонских племена, који су извршили инвазију на Италију у 5том веку. 
Насељеници су успоставили сопствену управу, која је вођена од стране судова, и 
који су спроводили закон на 12 главних острва. Иако су били део Источног 
римског царства, Венецијанци су имали известан степен аутономије. 697 године 

је становништво организовало Венецију као републику под вођством изабраног 
дужда. Унутрашње неслагање је знатно омело курс политике владе током 
следећих векова, али је непрестана претња страних инвазија ујединила 

становништво. Напади од стране Сарацена 836 године, и Угара 900 године, су 
успешно одбијени. 991 године, Венеција је потписала комерцијални уговор са 
Сараценима, где је било речи о политици Венеције: Радије трговина са 
Муслиманима, него борба против њих. Крсташи, и резултујући развој трговине са 
Азијом, довео је до проглашења Венеције као највећег комерцијалног центра за 
трговину са Истоком. Република је веома профитирала од поделе Византијског 
царства 1204 године, и постала је политички најјача европска сила на 
Медитерану. Пораст богате аристократије дао је више покушаја племића да 
успоставе политичку превласт, и отуда - стварање републике. До краја 13тог 
века, Венеција је постала крута олигархија. У 13том и 14том веку, Венеција је 
била укључена у серију ратова против Ђенове, њеним главним трговачким 
противником. У рату од 1378 до 1381 године, Ђенова је била приморана да 
призна надмоћ Венеције и њену власт. Освајачки ратови су омогућили Венецији 



 

29 

да освоји територије у комшилуку, и да до краја 15тог века постане град-држава 
која је била уједно и водећа поморска сила у хришћанском свету. 
Почетак турских освајања половином 15тог века, обележио је опадање моћи 
Венеције. После тога, суочена са нападима страних завојевача и других 
италијанских држава, снага Венеције је бледела. Проналазак поморског пута ка 

Индији око Рта Добре наде од стране португалског поморца Васка де Гаме (од 
1497 до 1498 године), убрзао је опадање моћи Венеције. 1508 године, Свети 
римски цар, папа, Француска и Шпанија су се удружили против Венеције у Лиги 

Камбраји, и поделили посед Венеције међусобом. Иако је Венеција поново стекла 
њену доминацију путем мудре дипломатије 1516 године, она никад више није 
могла обновити њену политичку снагу. 
1797 године је Венеција била окупирана и укинута од стране Наполеона 
Бонапартеа, а затим је предата Аустрији. 1805 године је Аустрија била присиљена 
да преда Венецију краљевству Италије под француском контролом, али је 1814 
године поново стекла власт над Венецијом. Годину дана касније, Венеција и 
Ломбардија су се удружиле да би формирале Краљевство Ломбардије и Венеције. 
Венецијанци, под италијанским државником Данијелом Манином, гласали су 
против аустријске управе 1848 године. Тиме је нова република успостављена. 

Аустрија, било као било, поново је успоставила контролу над Венецијом годину 
дана касније. 1866 године, након Седмонедељног рата, Венеција је постала део 
ново-успостављеног краљевства Италије. 
1902 године се звоник Светог Марка на катедрали срушио. Морао је бити 
комплетно реновиран (завршен 1912 године). Град је преживео тешкоће Другог 
светског рата без рушења. 1966 године, поплава је узроковала озбиљну штету 
историјским грађевинама. Позориште Ла Фенис је изгорело 1996 године, а његова 
реконструкција је завршена у децембру 2003 године. 

У 23.24 полазимо за Србију.  

Недеља 14.8 - Правимо успутну паузу у неком ресторану (од 00.40 до 

01.28). На италијанско - словеначкој граници смо се задржали од 02.00 до 02.40. 

Настављамо кроз Словенију. Од 05.00 до 05.27 "џоњамо" на словеначко - 

хрватској граници. На деоници пута кроз Хрватску, правимо две паузе у укупном 
трајању од 100 минута. На хрватско - српску границу стижемо у 10.42. Прелазимо 

је у 10.57. Правимо још једну паузу од неких сат времена. Иначе, разлог за 

оволике паузе је био у чињеници да је новинарској екипи разних  београдских ТВ 

кућа заказан сусрет с нама у 14.30 испред платоа храма Светог Саве. На плато 
испред храма стижемо коначно у 14.10. Следи сликање и давање кратких изјава о 

утисцима са путовања. Након заједничке слике свих учесника Великог пута, 

износимо ствари из аутобуса. Поздрављамо се, и у нади да ћемо се сви поново 
видети на неком другом Великом путу, разилазимо се. У Нови Сад стижем око 

16.00. 
 

Основне статистике: 

 
Датум трајања Великог пута: 22.07 – 14.08 2005. 

Релација:  
• Одлазак: СЦГ – Хрватска - Словенија - Италија - Француска - Андора - 

Шпанија - Мароко 
• Повратак: Мароко - Шпанија - Француска - Монако - Италија - Словенија - 
Хрватска - СЦГ 

Превоз: аутобус «Ласта - Београд»; шофери: Драган и Аца 
Планирани врхови за освајање:  

1. Пико ди Ането (3404м) - (планински масив: Пиринеји) – највиши врх 
истоименог масива; 
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2. Жебел Тубкал (4167м) - (планински масив: Атлас) - највиши врх 
истоименог масива, Марока и Северне Африке; 

3. Мулхасен (3482м) - (планински масив: Сијера Невада) - највиши врх 
истоименог масива и Пиринејског полуострва. 

Број учесника: 46 планинара 

Број планинарских друштава: 9 из Србије (од тога 5 из Београда)  
 

Имена планинарских друштава: 

Редни 

број 
Планинарско друштво Број учесника излета 

1 Победа – Београд 35 

2 Железничар – Београд 2 

3 Авала – Београд 1 

4 Копаоник – Београд 1 

5 ПТТ - Београд 1 

6 Нафташ - Нови Сад 1 

7 Железничар – Ниш 2 

8 Вршачка Кула – Вршац 1 

9 Шара – Призрен (у расејању) 2 

            

Планински 

врхови 

Пико Д'Ането 

(3404м) 

Жебел Тубкал 

(4167м) 

Ла Велета 

(3398м) 

Мулхасен 

(3482м) 
Број планинара 

који је освојио 

исте 
22 32 24 12 

 

Имена градова, мањих места, важнијих историјских и осталих локација 
који су посећени:  

(објекти који се налазе у самом граду се не наводе) 

1 Шамони (Мер д'Глас, Ледена 

пећина) 

14 Маракеш 

2 Гренобл 15 Фес 

3 Андора Ла Веља 16 Волубилис 

4 Мадрид (Ваље де лос Каидос, Ел 

Ескоријал) 

17 Малага 

5 Толедо 18 Гранада 

6 Кордоба 19 Валенсија 

7 Севиља 20 Ситгес 

8 Алгесирас 21 Барселона 

9 Сеута 22 Монако, Монте Карло 

10 Темара 23 Сан Ремо 

11 Рабат 24 Дезенцано ди Гарда, језеро Гарда 

12 Казабланка 25 Падова 

13 Имлил 26 Венеција 

 
 

Извештај саставио: 

Мирко Жарковић (ПСД Нафташ, Нови Сад) 


