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СМЕДЕРЕВО, ВИМИНАЦИЈУМ, ЛЕПЕНСКИ ВИР 

23.08.2018. 

 

07:30-08:00 Полазак са платоа испред Филолошког факултета, Студентски трг број 3 

 

09:00-10:00 Обилазак Смедеревске тврђаве 

 

Смедеревска тврђава налази се на широком платоу на 

ушћу реке Језаве у Дунав. Изграђена је са намером да 

уместо Београда, који је 1427. године враћен 

Мађарима, постане главни град и стална резиденција 

деспота Ђурађа Бранковића, а након смрти деспота 

Стефана. Велики напор је уложен у њену изградњу и 

представља последње велико остварење српске војне 

архитектуре. 

 

10:00-11:00 Смедерево ‒ Виминацијум 

 

11:00-12:00 Обилазак Виминацијума 

 

Виминацијум (лат. Viminacium) је археолошко 

налазиште у близини Старог Костолца, 12 км од 

Пожаревца. Римски војни логор и град настао је у I и 

трајао до почетка VII века. Био је један од најзначајнијих 

легијских логора на Дунаву, а извесно време и главни 

град римске провинције Горње Мезије, која је 

обухватала највећи део Србије, северну Македонију и 

део северозападне Бугарске. 

 

12:00-13:00  Ручак 

 

13:00-16:30 Виминацијум ‒ Голубац ‒ Лепенски вир 

 

Наставак путовања према археолошком налазишту 

Лепенски вир. Планирано је заустављање 

и фотографисање код Голубачке тврђаве, која се 

налази у једном од најлепших делова  

Балкана, где је Дунав најшири и природа најзеленија. 

Верује се да је саграђена почетком XII  

века као гранично упориште од стратешког значаја. 

Састоји се од уских зидова неправилног  

облика који повезују девет масивних кула.  
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16:30-17:00 Обилазак археолошког налазишта Лепенски вир 

Археолошки локалитет Лепенски Вир налази се у Ђердапској клисури, на обалама Дунава. Био 

је центар једне од најважнијих праисторијских култура. На локацији Лепенски Вир пронађени 

су остаци религијске архитектуре из 6500. до 5500. године п.н.е. 

 

 

17:00-20:00 Лепенски вир ‒ Београд 

 

20:00  Долазак у Београд, Студентски трг број 3 

 

 

ЦЕНА: 75,00 ЕУР по особи 

Неопходан минимум од 15 особа за реализацију овог излета. 

 

У цену излета укључене су следеће услуге: 

 

- Превоз према плану и програму 

- Улазнице 

- 1 флаша воде по особи у аутобусу 

- Ручак 

- Професионални водич 

- Представник МИРОСС агенције 

 


