
 МАГЛИЧ 

 

Средњовековно утврђење у ибарској клисури, 20 км јужно од Краљева, смештено 
на врху брда, око кога Ибар прави оштру окуку чиме подножје брда окружује са три 
стране.Заравњен плато на коме је утврда подигнута уздиже се неких стотинак метара од  
дна клисуре и јединог караванског пута који је повезивао Моравску долину и Косово 
поље. 

Не зна се када је Маглич подигнут, али се сматра да је то било у време УрошаI, 
(1243-1276), после монголских продора, како би спречио даље упаде кроз ибарску 
клисуру и заштитио своју задужбину -Сопоћане и задзжбину свога оца- Студеницу. Друга 
претпоставка изградњу утврђења везује за Стефана Првовенчаног (1196-1227), и његову 
жељу да заштити Жичуи Студеницу. 

Маглич чини 8 кула повезаних бедемима, а у његову унутрашњост, која обухвата 
2190 м, улази се кроз две капије. Он има издужену основу и простире се правцем 
југозапад-североисток. На североисточној страни налази се шанац усечен у стену. Изнад 
шанца се уздиже једна кула – Донжон са тзв. малим градом, а на југозападном крају 
смештене су једна уз другу три куле које су контролисале прилаз низ Ибар. Унутар тврђаве 
изграђено је неколико грађевина смештених целом дужином западног бедема као и две 
цистерне издубљене у стени. Унутар утврђења налази се и Црква светог Ђорђа, који је био 
заштитник града. 

Значајни конзерваторски радови извршени су 80-тих година прошлог века и данас 
ова тврђава спада у најлепше и најочуваније тврђаве у Србији.Близина средњовековних 
светиња Жиче и Студенице поред историјског, овој тврђави даје и туристички значај. У  
тврђави се  одржава значајна културне манифестација-Дани јоргована (мај месец) а са 
Ибра у њеном подножју почиње регата  Весели спуст (јун/јул месец). 

 

Извор:  

         Маглич-Википедија  sr.wikipedia.org 

          Туристичка организација Србије www srbija.travel 
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 СОКОБАЊА 
 

Сокобања- градско насеље и бања налази се у истоименој општини у  Зајечарском 
округу. Налази се на 400 мнв, између карпатских и балканских планина, Ртња (1560м) и 
Озрена (1117м), а окружују је још и планине Девица и Буковик.  Кроз њу протиче река 
Сокобањска Моравица која извире испод планине Девице и од ње је направљено 
вештачко- Бованско језеро.  

За Сокобању се справом може рећи да је српска краљица туризма.У њој постоје чак 
пет извора лековите термоминералне воде („Сонда Парк“, „Бунар Преображење“, 
„Бањица Базен1“, „Бањица 2“, „Пијаца''), а просечна температура воде је између 28 и 45 
степени Целзијусових. Вода са ових извора спада у ред најрадиоактивнијих подручја наше 
земље. Такође је концентрација радиоактивних гасова изузетно велика и због тога се 
Сокобања сврстава у ред ваздушних бања. Индикације за лечење у овој бањи су: већина 
обољења  дисајних путева, хронична тзв ''женска обољења'', повишени крвни притисак, 
анемија, исцрпљеност организма, хронични реуматизам, опоравак након повреда...  

Мештани Сокобање се туризмом  баве више од 180 година, а да није само 
окренута лечилишном туризму сведоче и бројне културно-уметничке манифестације 
којима је домаћин: Међународни сусрети нумизматичара (26. април), Бањско културно 
лето (21.јун-1.септембар), Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања“ (финале 
15, 16, и 17. август), Маратон жеља (6. и 7. септембар). 

За љубитеље активног одмора постоји могућност обиласка бројних знаменитости у 
близини Сокобање су : Лептерија, излетиште у непосредној близини, средњовековни 
Соко Град, водоскок Рипаљка који је периодичан и висок двадесетак метара, врело реке 
Моравице... 

И љубитељи лова и риболова могу уживати на територији Сокобање: на Бованском 
језеру могуће је упецати сома, шарана, смуђа, бабушку, деверику, гргеч а могуће је ићи у 
лов на зечеве, дивље гуске и патке, шљуке, дивље свиње, срндаће и срне. 

Сокобања располаже висококвалитетним смештајем у бројним хотелима и домаћој 
радиности. 

 

Извори:  

         Сокобања-Википедија  sr.wikipedia.org 

          Туристички центар-Интернет портал www.soko-banja.org 
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 ВАЉЕВО 

 

Град Ваљево се налази у Западној Србији у Колубарском округу, на непуних 100 
километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју 
протиче река Колубара. У Ваљеву се реке Јабланица и Обница спајају у реку Колубару у 
коју се уливају реке Љубостиња и Градац ( такође на територији Ваљева.)  На реци 
Поцибрави налазим се вештачко језеро. 

Име Ваљево се по први пут среће у једном документу сачуваном у Хисторијском 
архиву у Дубровнику, а датираном на 1393. годину. Од тада насеље има шест стотина 
година потврђеног континуираног постојања. Током векова је град доживљавао успоне и 
падове у његовом историјском развоју. 

       Ваљево спада у већа и развијенија насеља у Србији. Има повољан географски 
положај који се огледа у близини више важних саобраћајница као што су Ибарска 
магистрала, магистрални пут који води према Јадранском мору, Босни и Херцеговини, 
Мачви и Војводини, као и пруга Београд-Бар.  

У непосредној близини Ваљева налази се Истраживачки центар Петница који 
окупља талентовану децу жељну нових знања и истраживања. 

Ваљево има и добар туристички потенцијал који се огледа у непосредној близини 
планинa: Повлен, Маљен, Медведник, Јабланик.Свакако је најпознатији туристички 
центар- Дивчибаре,  а близина Бранковине, родног места Десанке Максимовић и 
породице Ненадовић такође доприноси туристичком потенцијалу Ваљева. За туристички 
развој Ваљева свакако су значајне и бројне манифестације попут: ''Десанкини мајски 
разговори''(16.маја), Дани малине у Бранковини (1.  јула), Мишићеви дани, Косидба на 
Рајцу средином јула, као и џез фестивал. 

 
 

          Извори:  

         Ваљево -Википедија  sr.wikipedia.org 

          Туристичка организација Ваљева  wwwtov.rs 

          Ваљево за вас      www.valjevozavas.net 
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