
Лазарев кањон-Малиник-Злотска пећина                                     
ЈУЖНО-КУЧАЈСКЕ ПЛАНИНЕ                                                                                                                                                 

28. – 29.септембар

ПОЛАЗАК: у 6.30 у суботу са паркиралишта Општине Нови Београд, уз могућност уласка у аутобус на успутним  
ГСП  станицама на ауто путу (што је потребно нагласити  приликом пријављивања).

ПОВРАТАК: у вечерњим сатима  у недељу  29.септембра

ПЛАН АКЦИЈЕ:

СУБОТА

- После паузе и доручка на Грзи, пут настављамо преко Бољеваца до Злота

- У Злоту после краћек одмора крећемо на пешачку туру на видиковац Ковеј (769 м), изнад кањона  у 
дужини од  13,5км и висинској разлици од 400 м.

- Из Злота одлазак превозом до Борског  језера  где је у одмаралишту Савача смештај  за ноћење.

- Одмор, вечера (из ранца) и планинарско дружење , 

НЕДЕЉА

- Након доручка одлазак минибусом до Лазаревог  кањона, а ту пролазак кроз кањон у дужини од око 3 км 
( у зависности од количине воде у кањону) и повратак истим путем до уласка у Злотску пећину, односно 
Лазареву пећину



- По краћем одмору, обилазак Лазаре вепећине

- Одлазак на оближњи, предиван видиковац изнад кањона и пећине

- Одмор и ручак у  ресторану Злотске пећине (пастрмка, качамак, роштиљ...) по повољним  ценама

- Повратак за Београд преко Борског језера и Жагубице, где ће мо обићи врело Млаве

- У зависности од расположивог времена обилазимо и правимо одмор у термалној бањи Ждрело подно 
Хомоља

ОПРЕМА: планинарска за то доба године, заштита од влаге и сунца, купаћи костим, здраствена и 
планинарска књижица, пожељни фотоапарати и камере

ИСХРАНА: из ранца и уз могућност повољног и лепог обедовања  у ресторанима: у доласку на Грзи, у 
недељу код Злотске пећине и на врелу Млаве у Жагубици

АКТИВНОСТИ: пешачке туре (до видиковаца, кроз предивни и атрактивни Лазарев кањон ), посета пећини
(цена улазнице 200 дин), обилазак врела Млаве и бање Ждрело (или манастира Горњак), као и 
комплетног уживања у свим чарима јужно-кучајских планина, па и гастрономским (пастрмке, качамак, 
роштињ, дивљач..) и још понеко изненађење.

ЦЕНА : 3000 дин превоз, смештај са ноћењем (2-креветне и 5-креветне собе са купатилима), водичи на 
терену, организацијски трошкови).

- Пријава је уз обавезну аконтацију не мању од 1500 на састанцима друштва (а ко почне у јулу може и 1000 
дин и да тако три месеца неприметно на рате плаћа)

ВОДИЧ: Боро Пишчевић   064/22 99 709  и    boropiscevic@gmail.com

Водич располаже правом измене елемената туре у случају потребе !

Лазарев каањон је највећи кањон у источној Србији дубине од 350-500 м, са најужим делом у ширини од 
7 м.

У њему су од животињског света највише заступљени: дивокозе, слепи мишеви, сури орао, сиви соко, 
буљина...

Из историје кањон се највише спомиње као безбедно уточиште хајдука, јерТурци нису смели улазити  у
њега. А легенда каже  да се војска кнеза Лазара после Маричке битке 1371 год.склонила и једно време 
боравила у овом кањону, те је тако и добио име.

Све што је фантастично је заправо веома једноставно и доступно !

mailto:boropisceviv@gmail.com

