
 
 
 

 
  
  

организује 
 

ДДВВООДДННЕЕВВННИИ  ИИЗЗЛЛЕЕТТ  УУ  ИИССТТООЧЧННУУ  ССРРББИИЈЈУУ  
  ССАА  ППООССЕЕТТООММ  РРААЈЈААЧЧККИИММ  ППИИВВННИИЦЦААММАА    

 
у суботу и недељу, 19. и 20. октобра 2013. године. 

 
 
Село Рајац налази се на путу између Зајечара и Неготина. Од Зајечара је удаљено 
50, а од Неготина 25 километара. Све више људи из наше земље и иностранства 
долази у ово село због чувених рајачких пивница (локални израз - пимница). 
 
Пивнице се налазе на брду изнад села, а изграђене су од камена печара. Њихов 
размештај, архитектура и функционалност представљају изузетан пример српског 
народног градитељства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вино из буради ових камених подрума има јединствен укус, мирис и боју. Због 
изузетног квалитета, рајачким винима се приписује чудотворна моћ и лековито 
својство (ако се не претера). Омогућена је и куповина вина у пластичним балонима. 



Осим Рајачких пивница, у програму излета је: 
 

1. Град Неготин, у историји српског народа познат као јуначки град Хајдук Вељка 
Петровића. У њему је предвиђена посета: 

•••• Православној цркви из 1803. године. 
•••• Хајдук Вељковој барутани. 
•••• Тодорчетовом конаку - музеју Хајдук Вељка. 
•••• Завичајном музеју и 
•••• Родној кући Стевана Мокрањца. 

2. Манастир Буково, по предању - задужбина Краља Милутина. 

3. Град Зајечар, административни центар Зајечарског округа, на ушћу Црне реке 
у Тимок. У њему је предвиђена посета: 

•••• Градском музеју са експонатима из античког доба. 
•••• Конаку Радул бега - етно збирка. 
•••• Спомен костурници из Другог светског рата. 

4. Феликс Ромулијана - антички град са резиденцијалном палатом римског 
императора Галерија (293-311). Од 2007. године,  налази се на УНЕСКО-вој 
листи светске културне баштине. 

5. Гамзиградска бања, у чијој се близини налази једна од првих српских 
хидроелектрана. 

 
 
 

1. На излет се полази у суботу 19. октобра 2013. године, у 6:30 часова, испред 
хотела "Славија".  

2. Укупна цена излета је 6.900 динара. 

3. Цена аранжмана обухвата: 
•••• превоз комфорним аутобусом 
•••• послужење у аутобусу 
•••• организацију путовања 
•••• услуге водича за све време излета 
•••• богату вечеру у хотелу (Неготин или Зајечар)  
•••• ноћење са доручком, у истом хотелу 
•••• ручак у Рајачким пивницама, са пићем и специјалитетима источне 
Србије (белмуж, Бабејићев качамак...) 

•••• улазнице за све посете. 

4. Чланови и симпатизери СРПСКОГ КРИВАКА могу да се пријаве код Живорада 
Лазића, председника УО (064/587-1778, zivorad.lazic@krivak.rs), а у случају 
његовог привременог одсуства код Стевана Ковачевића, редовног члана 
СРПСКОГ КРИВАКА (063/350-151, stevan.kovacevic@srbrail.rs). 

5. Пријаве се примају до попуне места. Распоред седења у аутобусу формира се 
на основу редоследа пријава. 

6. Приликом пријаве уплаћује се обавезна аконтација у износу од 3.000 динара. 

7. Преостали износ мора да се уплати најкасније до суботе 12. октобра 2013. 



 
Суботњи доручак није обезбеђен, па учесници овога излета, треба сами да се 
побрину за овај оброк (сендвичи, воће, грицкалице... или дијета). 
 
 

 
 
 
За детаљније информације можете да се распитате код: Радмиле Каталине - Кети, 
редовног члана СРПСКОГ КРИВАКА и председника Туристичког друштва ИЗЛЕТНИК  
на телефон 063/304-817 или лично, у просторијама ИЗЛЕТНИКА, сваког уторка од 
11-19 часова. 
 
Просторије ИЗЛЕТНИКА се налазe у подземном пролазу, испод бивше робне куће 
"Србијатекс", на крају првог степеништа, са леве стране, између Балканске број 3 и 
Теразија број 30. 
 
 
 
 
ИЗЛЕТНИК је основан 1974. године, са идејом да његови чланови на кратким, 
најчешће једнодневним, излетима упознају природне лепоте наше земље, обиђу 
манастире и остале културно-историјске споменике, посете интересантне личности, 
упознају ствараоце ретких и необичних заната и занимања.  


