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САДРЖАЈНО 
ТУРИСТИЧКО ОДРЕДИШТЕ

Р Е Ч  Д О Б Р О Д О Ш Л И Ц Е 

Сокобања има све што се пожелети може. У поређењу с другим континенталним дестинацијама у земљи, природа је Бању 
даровала с неупоредивим богатствима: окружују је чак четири велике, еколошки ненарушене планине – Озрен, Ртањ, Девица 
и Буковик. У самом граду постоји шест различитих лековитих термоминералних извора, као и још пет извора у оближњем 
селу Јошаница. Кроз Бању протиче чиста и брза планинска река Моравица. Пространо Бованско језеро употпуњује малено 
Врмџанско. Прво заштићено природно добро Србије – каскадни водопади Мала и Велика Рипаљка – налази се у склопу изле-
тишта на планини Озрен. Клисура реке Моравице стављена је под заштиту као предео изванредне пејзажне разноликости под 
називом Лептерија-Сокоград. Заштитни знак Бање и културно добро од великог значаја је средњовековно утврђење Сокоград 
– истовремено и један од најлепших, међу бројним овдашњим видиковцима. Околне планине штите Бању од ветрова и 
непогода и дају јој још једну непроцењиву драгоценост – ваздух испуњен благотворном јонизацијом.
 Сокобања је туристичко место са најдужом традицијом у земљи. Недавно је прославила 180 година организованог туризма, 
али када би се којим случајем пронашао запис о години када су Римљани овде подигли прво купатило, Бања би се могла 
похвалити са приближно два миленијума постојања. 
Разноликост садржаја који пружа посетиоцима не темељи се само на природним чиниоцима. Низ генерација се и те како 
потрудило да гостима улепша и осмисли боравак. Понос Бање је главни парк, један од најстаријих у земљи, мермерно шета-
лиште, амбијентална целина старог варошког језгра, црква, школа... Садашња генерација изградила је Аква парк Подина, 
импозантну Летњу позорницу Врело, спортске терене... Отворени су нови хотели, спа центри, изграђене виле и пансиони. 
У Бањи раде реномиране здравствене установе које прате иновације и следе савремене трендове, како у лечењу, тако и у 
wellness програмима. 
Желимо да овим проспектом прикажемо шаролике могућности за садржајан одомор. Јемчимо да вам сваки дан може бити 
другачији и испуњен од „дна до врха“. Ово јемство важи и за породице и за појединце и за групе. И за оне склоне адреналин-
ским подухватима, и за оне које више воле лагани ритам. 
Дођите нам. Окрепите се сокобањским ваздухом, лековитим водама, укусном храном и нашим „у гене уписаним“ гос-
тољубљем. 

За испуњене сокобањске дане.

Ваш, Љубинко Миленковић, директор ТО Сокобања
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КРЕНЕШ – ЛЕПОТА

Премда је Сокобања свој углед изградила на изворима лековитих вода, оно што је издваја у односу на друге бање и планинске центре 
Србије јесте њена прворазредна и разнолика излетничка понуда. Уз поменуте веће планине – Озрен, Ртањ, Девицу и Буковик – обележе-
не су и стазе на планинама Крстатац, Слемен, Тумба, Рожањ... О стазама се брину два планинарска друштва: Оштра Чука и Озрен. Било 
да кренете на север, исток, запад или југ, постоји мноштво уређених излетничких места са клупама, сеницима, ложиштима и изворима 
питке воде. Нека од сокобањских села попут Врмџе и Јошанице стекла су добар глас међу поклоницима еколошког и сеоског туризма. 
Бованско језеро је место за риболов, камповање, спортове на води. Река Моравица са својим несвакидашњим извориштем и притокама 
попут Сесалачке реке и Градашнице је, такође, простор за опуштајући боравак у природи.

Сокобања се промовише под слоганом Зелено срце Србије и она одиста 
и јесте бања у свим нијансама зелене боје и то не стога што је сама 
варош један велики парковски простор или што се зеленило Озренских 
ливада препоручује као најделотворнији лек за слабовидост или стога 
што има здраве шуме и ливаде. Она је зелена по својој свести и савести: 
декларацијом коју су самоиницијативно, сада већ далеке 1992. године, 
донели грађани, Сокобања је постала прва еколошка општина у Србији. 
Овде нема, нити ће икада бити, индустрије која би пореметила складан 
однос међу елеметима природе – дару од којег становници Сокобање 
живе и на којем намеравају да граде своју будућност.

Ч Е Т И Р И  С Т Р А Н Е  С В Е Т А

Поглед на Ртањ са Врмџанског језера
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Утврђење Латин-град у селу Врмџа поседује 
посебну привлачну силу. Можда због своје, велом 
тајни обавијене, историје, дивног погледа на око-
лину или напросто зато што је изазов савладати 
његове високе стене. 

Брзу реку Моравицу Сокобањци зову „река борац“. 
Била јој је потребна силна снага да кроз врлети 
пробије свој пут. Створила је две клисуре, у 
стење усечене плаже, али и питоме увалице за 
дечју игру.

Над излетиштем Очно на Озрену лебди ружа 
ветрова испуњена благотворним јонима. Плућа 
се радују овом ваздуху пуном озона, као и наше 
очи које умирије сочна зелена боја околне шуме 
и ливаде. 1
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Мирне воде Бованског језера таласају само веслачи, једриличари и купачи. Вожња моторним чамцима овде је забрањена тако да ништа не ремети 
„језерску тишину“. Има богате риболовне терене, па је погодно место и за риболовце који су, такође, поклоници мира. 

Стаза ка Оштрој чуки, највишем врху планине Озрен, води преко Озренских ливада – предела изузетне природне лепоте и шумовите висоравни 
Власина. Панорамски поглед са врха вредан је памћења. 4

5

4

5

4 ИСПУЊЕНИ ДАНИ У СОКОБАЊИ



Сокобањска природа пуна је контраста и 
неистражених простора. У пећину недалеко 
од изворишта реке Моравице улазе само 
вични и храбри. Скривена од погледа и недос-
тупна за „обичне“ посетиоце је и Озренска 
пећина крај водопада Рипаљка. 

Не постоји прецизно израчуната дужина 
свих бициклистичких, шетних и планинар-
ских стаза. Али има их много, све су лепе 
и све су добро обележене. Иако је термос 
с водом део обавезне опреме, у овом крају 
нико никада није остао жедан.

Међу заљубљеницима у „адреналинске“ 
вожње по тешким теренима високо се 
вреднује сокобањска трка Hard endure race. 
И мимо такмичења, вратоломије с мото-
рима и теренским возилима доступне су 
током целе године.

Простора за тренинге у сокобањској природи 
има на претек – било да је реч о лаганој 
рекреацији, жустрим борилачким спорто-
вима, напорним походима, „ливадарењу“, 
упражњавању древних медитативних 
вежби... 
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ЗНАМЕНИТА 
ТВРЂАВА

С О К О Г Р А Д  И  Л Е П Т Е Р И Ј А 

Сузана Ракић, ликовна уметница, овако је видела сокола – знамење Сокобање. Лице „Соколици“ дала је лепа Јована Милисављевић.
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У кањону реке Моравице, на окомитој литици издиже се „тврди“ Сокоград. Изграђен је у средњем веку на темељима 
римске фортификације. Постоји запис да је утврђење разарано у доба Стефана Немање, а спомиње се и у Житију деспота 
Стефана Лазаревића под именом Соколац. Последње велико разарање Сокоград је доживео почетком 15. века у борбама 
за турски престо између султана Мусе и одметника Хамуз бега. Иако одавно напуштен, Сокоград са својом тајновитом 
повешћу и легендама не престаје да побуђује знатижељу. Успон који води до утврђења није нимало лак, али је зато 
награда богата. Са зидина и кула Сокограда простире се упечатљив панорамски поглед на раскош околних пејзажа. 
Део ове просторне целине је оближња Лептерија – убедљиво најпосећеније и најлепше уређено излетиште Бање. У сре-
дишту је парковски комплекс са игралиштем за децу. У топлим данима излетници се могу окупати на уређеној плажи и 
освежити неким напитком у ресторану који ради у склопу одмаралишта Народне банке Србије. Посебан доживљај пружа 
шетња стазом обраслом шумама храста и грабића која пролази крај хучне Моравице, њених теснаца, вирова и брзака. 
Дуж леве обале, налази се и неколико места за пикник са ложиштима за ватру као и извор питке воде Рујник.

СОКОЛОВ ПУТОКАЗ 
По предању, господар утврђеног града једног ведрог дана пође у уобичајени лов. Изненада се, међутим, спусти густа магла те је он дуго 
лутао не могавши да пронађе пут. Кад га је већ готово издала снага одлучи да пусти свог сокола. А птица узлете и летећи над њим 
показа му пут. У знак безмерне захвалности господар утврђењу даде име Сокоград. 

Сузана Ракић, ликовна уметница, овако је видела сокола – знамење Сокобање. Лице „Соколици“ дала је лепа Јована Милисављевић.
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ЛЕГЕНДЕ О ЛЕПТЕРИЈИ 
Једно предање каже да су у утврђењу живели робови пореклом из Грчке. Каткад би излазили ван зидина Сокограда и окупљали се крај реке. На грчком језику 
елефтерија значи слобода па би се, ако је ово казивање истинито, ово место на српском језику звало Слободиште. 
По другом предању, заповедник Сокограда имао је лепу кћер Лептерију коју је заволео Жупан, син господара суседног Врмџанског града. Међусобно завађени, 
очеви им не хтедоше дати благослов, те они сковаше план о бекству. Под окриљем ноћи Лепретија се искраде, али отац брзо откри да је нема и посла 
потеру. У срџби, војницима нареди да је намах погубе. Тако се и збило. Лептерија би посечена мачем, а Жупан, у очајњу скочи у вир Моравице и утопи се. 
Пропланак на којем је девојка страдала носи њено, а вир његово име. 

Поглед на тврђаву с видиковца Поповица 
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БОГОРОДИЦА У СТЕНИ 
На десној обали Моравице, високо у усеку стене, 
разазнају се обриси Богородичиног лика са 
Исусом у наручју. Овде се од давнина долази у 
ходочашће, јер постоје многа сведочења о исце-
литељским моћима Богородице коју је „својим 
длетом“ исклесала природа сама. У непосредној 
близини налази се и нова, љупка црква посвећена 
Рођењу Пресвете Богородице подигнута на 
темељима средњовековног храма.

ПРЕДАХ КОД МАРКА ПОЛА 
У плиткој поткапини тик уз Моравицу постоји 
једно чаробно место за окрепљење – ресторан 
и кафе Марко Поло - Пећина. У дебелој хладовини 
ове речне пећине, уз жубор воде, овде се ужива 
у освежавајућим напицима и изворној храни 
поднебља.
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ДИВОВСКИ РТАЊ 
З А Г О Н Е Т Н А  П Л А Н И Н А 

„Црноречки басен, а нарочито његов планински оквир, чини утисак једног од најлепших предела на Балканском полуострву. Томе много 
доприноси планина Ртањ која се мирно диже са широке подлоге, гола, горостасна, и завршава са скоро правилном купом Шиљка", запи-
сао је Јован Цвијић, утемељивач српске географије.
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Много је необичних појава везано за планину чији врх има облик савршене тростране пирамиде и за који је тешко поверовати 
да је тек насумично дело сила природе. У народу је укорењено веровање да је Ртањ планина са снажним исцелитељским 
моћима. На њој расте ендемска врста – ртањски чај који опоравља и јача организам, а ботаничари кажу да друга врста ове 
лековите траве расте још само на Олимпу. Његов симбол је и рамонда, такође, једна од чудесних биљки која поседује моћ 
васкрсавања. Овде је егзактно измерено постојање посебне врсте „нехерцијалног зрачења“, електричног потенцијала који је 
на појединим местима три до четири пута већи од уобичајеног. Забележена је појава „путника кроз време“, бројна казивања 
о летилицама непознатог порекла, а чињеница је да су због посејаног страха о Судњем дану предсказаном Мајанским кален-
даром многи на Ртњу потражили спас. Због свега побројаног и много тога изостављеног, Ртањ је место које, осим планинара, 
походе научници, као и многи други трагачи за алтернативним тумачењима несвакидашњих феномена. 
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ЕНЕРГЕТСКИ ДИМЊАЦИ 
Мерења су показала да је врх планине тачка која прима енергију која се потом, кроз својеврсне „димњаке“, спроводи до места која прикупљену енергију 
емитују. Једно од таквих места зове се Врело. Пронашао га је и обележио академик Јован Давидовић, а зрачења је мерио међународни стручни тим. 
Уврђено је да ово, оку невидљиво „исијавање“, подстицајно делује на здравље, па је Врело постало својеврсно место ходочашћа.

ВИНУТИ У НЕБО И ПОРИНУТИ У ЗЕМЉУ
Планинари који држе до себе сматрају да је освајања Шиљка – највишег врха Ртња – питање престижа. Па иако он по висини није највиши врх у Србији, 
многи сведоче да је, због пирамидалне структуре у видном пољу, субјективни осећај висине неописив. Још један несвакидашњи доживљај планине пружа и 
спуштање у јаму Леденицу.
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ЗЛОСРЕЋНА КАПЕЛА
На северним падинама Ртња, у првој половини 
20.века, јеврејска породица Минх отворила 
је рудник каменог угља. Минхови су стекли 
богатство о којем су се препричавале легенде. 
Веровало се да је Грета Минх, супруга последњег 
власника рудника, део тог блага закопала у 
темеље капеле Св. Георгија коју је, на самом 
Шиљку, подигла у спомен трагично преминулом 
мужу. Ловци на злато су годинама потом 
настојали да нађу благо и, у својој осујећености, 
1992. године капелу динамитом дигли у ваздух.

ПЛЕС ОБЛАКА НАД ШИЉКОМ 
„Када су лепи летњи дани, око њега се играју 
облаци... Кад се густи облаци почну узвлачити 
уз стране Ртња и пењати уз Шиљак, готово је 
поуздан знак да ће бити кише; пре него што она 
пљусне, дуне јак ветар, магле се почну таласати 
и повијати по долинама и излазити на ниже 
врхове. Није редак случај да подгорину Ртња 
покрију облаци и пљусне киша, а на Шиљку сунце 
греје и изнад њега је ведро.” Из књиге Ратимира 
Стефановића Записи из наших планина.

Мали берач гљива

Букетић ртањаског чаја 

Рушевине капеле Св. Георгија 
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ОЗРЕНСКЕ РУЖЕ
ВЕТРОВА

О Д М О Р  У  П О К Р Е Т У 

Други назив за Сокобању је „Бања под Озреном“. Постоји тумачење да име планине значи „она која озарује“ и, било ово тумачење уте-
мељено или не, свако ко се упозна са Озреном, осетиће веродостојност ове асоцијације. Озрен није висока планина, његов највиши врх је 
мало изнад хиљаду метара надморске висине, али је особито његово биљно и пејзажно богатсво – појас храстових шума смењују шуме 
сладуна и цера, потом следе четинари и столетне букове шуме. У месецу јуну мириси озренских раноцветних и сребрних липа шире се 
Бањом. Особите су и Озренске ливаде које су законом заштићено добро као предео нарочите природне лепоте. 
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ИЗЛЕТИШТЕ ГРУДНО 
На густо обележеној мапи места које на Озрену вреди посе-
тити налазе се два излетишта необичних назива: Грудно 
и Очно. Излетиште Грудно име је добило по Специјалној 
болници за плућне болести Озрен, која се готово читав век 
бори за животе и опоравак људи оболелих од туберкуло-
зе. Озренска болница је српски Чаробни брег, место где су, 
захваљујући изузетним ружама ветрова, у доба када нису 
постојали антибиотици, спашени многи животи. Болница је 
окружена парком тако да је готово невидљива за здраве људе 
који посећују уређено излетиште с језерцетом-рибњаком, 
рестораном, клупама, сеницима, ложиштима и спортским 
теренима. Крајолику излетишта Грудно посебну чар даје и 
један водени слап реке Градашнице. 

ВОДА КОЈЕ ТЕЧЕ, ВОДА КОЈА СКАЧЕ
Недалеко од Грудног, пратећи обележену стазу, стиже се до 
првог споменика природе који је држава икада заштитила 
законом. Реч је о водопаду Рипаљка и „каскадном воде-
ном спектаклу” који изводи речица Градашница. Рипаљка 
је име добила по овдашњем народном говору у којем глагол 
рипити значи исто што и скочити. Водопад се састоји од 
десетак каскада укупне висине од око четрдесет метара. 
Најпривлачнији део Рипаљке висок је тачно 17,5 метара. 
До њега води стаза, около су постављене клупе, као и мос-
тић који посетиоце приближава успенушаној води и осве-
жава их њеним магличастим капљицама. Водопад Рипаљка 
најлепши је у пролеће када има и највише воде. У непосредној 
близини је и Озренска пећина, али она није уређена за посете. 

МАНАСТИР ЈЕРМЕНЧИЋ 
На неких три километара од Грудног, идући узбрдо земљаним 
путем, стиже се до цркве посвећене Св. Архангелима Гаврилу и 
Михаилу где се некада налазио манастир Јерменчић. О градитељи-
ма овог манастира с краја 14.века постоје два предања: по једном, 
подигли су га јерменски војници који су, као вазали Османлија, 
учествовали у Косовском боју. Покајавши се што се као хришћани 
боре против хришћана, напуштају бојно поље и стижу до ових 
крајева. По другом предању, Јерменчић је задужбина деспота 
Стефана коју су изградили грчки монаси Синаити.
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ЗАВЕТ ХАЈДУКА И ЊЕГОВЕ ДРАГЕ
Хајдук Вељко Петровић – јунак Првог српског устанка и ослободилац Сокобање упамћен је и као неустрашиви ратник и као велики љубав-
ник. Легенде кажу да је имао више жена но што је посекао турских глава, али једна међу њима освојила му је срце: по стасу сићушна, по 
срцу неустрашива Чучук Стана. Вељко и Стана су се, како предање каже, на вечну љубав једно другом заклели на големом камену, неким 
чудом усађеним у средиште ливаде. Њихов пример и данас следе многи заљубљени парови који се, попевши се на Камен љубави, заветују 
да ће једно другом заувек припадати.

КАЛИНОВИЦА 
Од Очног, идући узбрдо шумском стазом, стиже 
се до још једног лепо уређеног излетишта 
Калиновице, уоквирене стаситом буковом и чети-
нарском шумом. Пејзажи који се могу видети са 
појединих пропланака око излетишта испуња-
вају лепотом, а још једна атракција овог дивног 
простора за боравак у природу су две огромне 
секвоје. Излетиште има свој извор питке воде, 
паркић за децу као и травната спортска игралишта. 
У средишту излетничке зоне, постоји још једно 
лепо место за окрепљење – Етно кућа у склопу 
пољопривредног газдинства Весне Миленковић. 
На пространој тераси, служе се домаћи напици и 
специјалитети сокобањске кухиње.

ОЧНО ЗА ВИД И ЉУБАВ 
Савршена клима, са невероватном концентрацијом благотворних јона, каква постоје ретко где на свету, била је главни разлог што 
је 1956. године на једном пространом озренском пропланку Специјална болница за плућне болести отворила још један огранак – очно 
одељење за лечење туберкулозе очију и других обољења вида. Специјалисти кажу да је поред ваздуха, и уз дужно поштовање према меди-
цинској науци, главни и основни лек за вид зеленило околних ливада и шума. Данас је Очно болница и радо посећено излетиште, између 
осталог и зато што се у њему налази једна необична стена која се зове Камен љубави. 
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ЛИВАДСКА РАПСОДИЈА 
Заштићено подручје Озренских ливада 
смештено је у појасу букових шума и зау-
зима пространство између планина Озрен 
и Девица, па је ове пределе најбоље истра-
живати с планинарима или с добрим локал-
ним водичима. Осим уобичајеног пољског 
цвећа, лековитог биља и шумских печурки, 
на овом простору расте чак двадесет и две 
строго заштићене врсте биљки. Овдашњи 
травари од биља убраног у чистом и нена-
рушеном еко-систему, справљају различи-
те лекарије. Од подбела и плућњка прави 
се чај за дисајне путеве, од гавеза тинктуре 
за лечење рана и костобоље, од озренског 
смиља чај за детоксикацију... Чини се да је 
у овом, слабо насељеном крају, све ство-
рено на добробит људи. Бисер природе је 
извор Ђерђелез, за који се верује да лечи 
слабовидост, а наш нобеловац Иво Андрић 
био је уверен у лековитост киселог млека 
из села Језера. 

ВЛАСИНА 
Јужни обод Озренских ливада завршаве се 
простором висоравани Власина, још једним 
од места које љубитељи природе не про-
пуштају да посете. Власина је место мира, 
чистог ваздуха и музике „коју ветрови изво-
де у крошњама четинара“. Надлећу га орло-
ви и јастребови. Лаганом шетњом, уз благи 
успон, с овог упечатљивог места стиже на 
највиши врх Озрена – Оштру чуку, одакле се 
простире незабораван панорамски поглед 
који сеже до Суве Планине и обухвата доли-
ну реке Мораве.

НОШЕНИ ВЕТРОВИМА
Због изванредних терена Озрен је подесан за 
све врсте кретања у природи – планинарење, 
пешачење, планински бициклизам... али је у 
скорије време постао и место за „лансирање 
у ваздух“. Постоји више параглајдинг писти са 
којих, ношени ружама ветрова, узлећу поколони-
ци овог узбудљивог спорта.

Излетиште Шопур са чесмом

ИГуста шума четинара на Власини 
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СВЕЖИНА ПЛАНИНСКОГ
ВОДОТОКА

Н А  В О Д А М А  М О Р А В И Ц Е 

Пробијајићи се кроз стење, Моравица је издубила свој ток остављајући разнолике облике: каскаде, плитке увале, удубљења, теснаце. На 
свега десетак минута хода од центра Бање, одмах на излазу из парка Бањица, почињу да се нижу бисерне плаже: Жупан, Теснац, Шест 
каце, Три каце, Џентлмен. Чак и у купалишној сезони температура воде не прелези пријатних 19°C, а уме бити и хладнија. Плажу Жупан 
Моравица је „искомпоновала“ у неколико целина које се претапају: од шљунковитог плићака дубина постепено расте све до дела који је 
дубок око четири метра. Узводно је плажа Теснац – како и сам назив каже, ту је Моравица најужа и веома дубока, па је ово место при-
влачно како за пливаче који желе да осете снагу планинске реке, тако и за скокове у воду. Стотинак метара даље налази се плажа Шест 
каце. У минијатурном кањону вода је издубила камен обликујући дубоке каде које подсећају на каце, те је тако ово лепо место и добило 
име. Окружује га високо стење па је и ово једна од плажа на којој добри скакачи приказују своја умећа. На Шест каце, надовезује се плажа 
са дупло мање камених када, која се, следствено, зове Три каце. Ту је Моравица мало успоренија, па је ово део њеног тока који пружа 
ужитак у лаганом пливању. Низ се завршава плажом по имену Џентлмен. Није познато зашто је тако названа, али може се претпоставити 
да, будући да је заклоњена од погледа, асоцирала на дискретност истинског господина. 
Због многих извора који постоје у самом току реке као и у стенама које је окружују, воде Моравице умеју бити студене, али купачи кажу 
да се, чак и када вода има нижу темеператру од оне која се уобичајено узима за угодну, осећају дубински освеженим и свеобухватно 
прочишћеним. 
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ИЗЛЕТ НА ИЗВОРИШТЕ 
И када наступе тропске врелине, излетиште 
покрај врела Моравице испуњава свежина даха 
изворске воде и шума са обронака планине 
Девице. На путу ка Изворишту вредно је виде-
ти цркву Светог Илије – задужбину кнегиње 
Персиде Карађорђевић која се налази на улазу 
у село Врело. У близини извора постоји Гикин 
рибњак где се узгајају пастрмке, које се потом 
могу спремити на неком од камених роштиља 
или безбедним ложиштима уређеног изле-
тишта. Занимљив призор пружа и оближња 
пећина која има два отвора: један положен, а 
други окомит. До ње води обележена стаза, 
али је улаз неприступачан и спуштање није 
препоручљиво.

РАЧИЋИ НА ЕВРОПСКОЈ ТРПЕЗИ 
Средином прошлог века рачићи из Моравице 
били су тражен извозни производ. И много 
људи је на њима лепо зарађивало: једни су их 
ловили, други плели корпе за транспорт, трећи 
сакупљали маховину којом је чувана њихова све-
жина. Возом и аеропланом стизали су до Париза, 
Лондона, Монте Карла, па чак и до Бечког двора.

БОВАНСКО ЈЕЗЕРО
Брза река Моравица заустављена је изградњом 
бране код села Бован, те је тако настало 
данашње, око осам километара дуго, језеро. 
Премда је првенствено било намењено водос-
набдевању и наводњавању језеро је, због обиља 
рибе, постало омиљено међу риболовцима, а на 
његовим обалама временом су никле уређене 
плаже. На мирним водама Бовна могу се видети 
једриличари и веслачи, а у априлу и септембру 
овде се одржава и једриличарска регата. Око 
језера простиру се шуме, те нису ретки сусрети 
са срнама, зечевима, лисицама...
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БРЗЕ И СПОРЕ 
СЕОСКЕ АВАНТУРЕ

Н Е С В А К И Д А Ш Њ А  В Р М Џ А 

Село Врмџа у подножју Ртња је феномен у сваком погледу: то је једино село у Србији у које се у последње време доселио замашан број 
људи, и то већином младих људи с децом. Досељеници су пристигли из Србије, Италије, Америке... Увођењем брзог сеоског интернета 
ударен је темељ рада на даљину. Отворен је први рурални cоwоrking простор као и Ртањски центар здравог живота где се, између 
осталог, вежба „лебдећа јога“. Куће, доскора склоне паду, претворене су у пријатна места за живот, обновљене су напуштене воденице. Уз 
сву динамику, село је очувало свој земљораднички дух и православну традицију на којој почива.

КРСТ, ЦРКВА И ЗАВИЧАЈНА ЗБИРКА 
Сусрет са сакралним наслеђем Врмџе најављује велики 
крст који се и дању и ноћу издалека види. Уздигнут је на 
брегу на којем је, на „светло вере прецима и потомци-
ма“, почетком 19. века сазидана црква посвећена Светој 
Тројици која почива на темељима знатно старијег храма. 
У порти се налази звонара, стара школа и парохијски дом 
где је изложена збирка ношњи, алата, покућства и део 
старог школског инвентара – основа будућег етно-му-
зеја. Са овог брега обраслог боровима пужа се широк 
поглед на околне пејзаже под воћњацима и ораницама, 
а Сокобања се види као на длану.
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ЛАТИН-ГРАД
Над селом се надвија једна громадна стена на 
којој су, почевши од 3. века, подизани беде-
ми утврђења. Латин-град је најпре био рим-
ска караула за одбрану Цариградског друма, 
потом је у 6. веку, обновљен и проширен, слу-
жио Византијском царству као пункт за одбра-
ну од надирућих Словена. У 14. веку се помиње 
као град-утврђење богате српске властеле која 
је трговала с Дубровником. Разорио га је сул-
тан Муса почетком 15. века. Од Латин-града 
данас су остала тек два зида, али он својом 
прошлошћу и изазовном висином привлачи 
љубопитљиве туристе у доброј кондицији.

ГОРСКО ОКО И ОКОМИТЕ СТЕНЕ 
Врмџанско језеро крашког је типа. Водом га 
пуни један непресушни извор, кишница и 
отопљени снегови. Премда малено, богато је 
рибом и окружено је бујном природом која је 
измењена тек толико да излетницима пружи 
неопходне услове за пријатан боравак. Постоје 
клупе, столови, сеници и простор за кампо-
вање. Контраст спокоју који пружа амбијент 
језера, дају четири стене за слободно пењање 
које се зову Девојачки камен, Николин камен, 
Врх духова и Вилин камен. Ова природна 
пењалишта, међу којима је највиша Девојачка 
стена, магнет су за алпинисте.

ДЕДА МИЈИНА ВОДЕНИЦА
По неким тумачењима, село је добило име по 
речи врм која значи место извора, потока. Са 
својих четрдестак источника Врмџа је заиста 
место свеприсутне текуће воде. На једном од 
тих испреплетаних токова, на скровитом месту 
где нема струје, предузимљиви и крепки деда 
Мија обновио је срушену воденицу и подигао 
ресторан на отвореном. Храна која се овде 
служи је домаће производње: гибанице од 
свеже самлевеног брашна и врмџанског сира, 
кисело млеко, врмџанске ракије шљивовице 
и траварице, печења... Гостију има напретек. 
Један млади брачни пар је, охрабрен деда 
Мијиним успехом, у напуштеној породичној 
воденици недавно отворио још један етно рес-
торан и назвао га Наша воденица.
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КУПАЊЕ С 
ПАТИНОМ ВЕКОВА

С Т А Р И  А М А М ,  М Е С Т О  Г Д Е  Ј Е  Р О Ђ Е Н А  Б А Њ А 

Угаони камен здравственог туризма и знамење Сокобање је старо Турско купатило из 15. века, које је подигнуто на темељима око два 
миленијума старог античког купатила. Купање у Амаму је сусрет с вековима: камен којим је поплочан под женског купатила потиче из 
римског доба, базени су из османског доба, лично купатило књаза Милоша Обреновића потиче из 19. века. Амам и данас зрачи емо-
цијама свих оних људи који су овде столећима уживали у топлој води и њеним благотворним испарењима. Снабдева се водом са два 
минерална извора, а нарочито благотворан састојак воде је племенити гас радон. Постоји и посебна просторија за удисање радиоактивне 
водене паре којом се лече дисајни путеви. Амам је саставни део Специјалне болнице Сокобања, који гостима пружа и друге wеllness 
садржаје попут подводне масаже и разноврсних масажа тела ароматичним уљима.
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ТОПЛИ ИЗВОРИ 
Два термоминерална извора која се користе у 
Амаму зову се Св. Арханђел – температуре 43°C 
и Преображење са температуром између 43,8°C 
и 53°C . Њихова лековитост и минерални састав 
пореди се са познатим водама Бад Гаштајна у 
Аустрији.

ОДМЕРАВАЊЕ ЛЕПОТИЦА 
По наредби књаза Милоша Обреновића 
Амам је обновљен 1834. године и у њему је 
направљено кнежево лично купатило које се и 
данас користи. Једно од занимљивих усмених 
предања говори да је књаз, који је словио за 
страственог женољупца, тражио да се у 
зиду његовог купатила ископа тајни отвор 
с погледом на суседно женско купатило како 
би непримећен одмеравао разодевене жене, а 
потом, кажу, и одабирао понеку за себе.

НА ПРАГУ ДРУГОГ „ТУРИСТИЧКОГ ВЕКА“
У Крагујевцу, некадашњој престоници 
Србије, 21. јуна 1837. године, по налогу књаза 
Милоша Обреновића, дворска канцеларија 
издала је први државни „упут”. У документу 
пише да се заставник Лазаревић шаље у 
Сокобању на одмор и употребу лековите 
воде, што се узима као датум када је у 
земљи почео да се развија организовани 
туризам. Овај документ чини Бању најста-
ријим туристичким местом у Србији.

ГЛАС О ЧУДЕСИМА ЧУО СЕ ДО АЗИЈЕ 
Један од војсковођа у аустријско-турским 
ратовима, генерал Шметаус, оставио је 
запис о Сокобањи који датира из 1737. године: 
„Варошица Бања је дражесно место. Има један 
тврди град који би могао бити и веома дав-
нашњи, и купатила и топлу воду о чијој се леко-
витости чуда причају. Озидана су мермером и 
одржавају се веома чисто. Турци долазе овамо са 
свих страна, чак и из Азије“.

ПРВИ УЧЕНИ ЛЕКАР
Књаз Милош је изузетну пажњу поклањао 
бањским изворима Србије. Воду је слао на 
испитивања, па је тако и сокобањска вода 
однета на анализу у Беч. Када је потврђена 
њена лековитост, свог личног доктора, 
Леополда Ерлиха, родом из Галиције, поста-
вио је за првог званичног „физикуса“. Ово 
постављење има посебну тежину будући да 
је у оновременој Србији било словом и бројем 
десет школованих лекара и апотекара. Први 
бањски доктор је примио православље и 
узео ново име и презиме – Ђорђе Новаковић.

Кнез Михаило и књегиња Јулија у Бањи, 1860. године 
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ЛЕКОВИТО ТРОЈСТВО: 
ВАЗДУХ, ВОДА И СТРУКА 

С П Е Ц И Ј А Л Н А  Б О Л Н И Ц А 

Државна медицинска установа која у свом саставу има више објеката за смештај и лечење, синоним је овдашњег здравственог туризма. 
Њен званичан назив је Болница за неспецифичне плућне болести Сокобања. У њој се лече хроничне опструктивне болести плућа, астма, 
бронхитис, пнеумонија... Тим лекара специјалиста, такође, лечи и акутна и хронична кардиолошка обољења као и коштано-зглобне 
поремећаје и посттрауматска стања. Здање познато под именом Нови завод, на зеленим пропланцима надомак града, срце је модерног 
лечилишта. Осим лековитог и окрепљујућег ваздуха, лековитих вода и испарења, има високо стручан медицински кадар и најсавреме-
нију опрему и уређаје. Особеност Болнице је и њено издвојено одељење за децу, основано давне 1968. године. Идући у корак с временом 
стручни тим установе осмислио је низ wellness и спа програма за опуштање и ревитализацију.

СОКО LIFE
Већ готово две деценије у Болници се примењује посебан програм 
за регулацију телесне тежине под називом Соко Life. Он сажима 
различите компоненте медицинских и wellness процедура. Осим 
лекара, у тиму раде и нутриционисти, тренери, физијатри и физи-
отерапеути. У склопу Соко life-a осмишљени су и антистрес и анти-
целулит програми, као и школа одвикавања од пушења.

ЈОНИ У ПЛУЋИМА 
Како би својим пацијентима, али и гостима Бање пружили пун 
ужитак у удисању јонизованог ваздуха које стварају руже ветрова 
над пропланцима који окружују Нови завод, изграђена је Стаза 
здравља дуж које се налазе и клупе за предах. Стаза је осветљена 
и за пријатне ноћне шетње.

ВОДА ЗА ПСИХУ И ДАХ
Поред Амама, део Специјалне болнице је и Купатило Бањица. 
Снабдева се водом са два извора различитог минералног састава. 
Вода са једног извора лековита је за психонеурозе и повреде 
периферних нерава. Купке у овој води се препоручују и свима који 
болују од „менаџерске болести“ и изложени су дуготрајном стресу. 
Други извор лековит је за све врсте обољења дисајних орграна. 

Инхалаторијум у склопу Амама

Слана соба у Новом заводу 
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ПРЕПОРОЂЕНО 
СУНЦЕ

ЛИМУН БАЊА 
ГРЧКО-РИМСКОГ
СТИЛА

КОНАК NATALY 

С П А  Ц Е Н Т Р И  С А В Р Е М Е Н О Г  Д О Б А 

Хотел који је крајем прошлог века словио за најлуксузнији у Бањи, 
недавно је освануо у новом издању. Потпуно реновиран, хотел Сунце 
је пример савременог концепта хотелијерства и има четири звездице. 
Нови Wеllness и спа центар простире се на преко хиљаду квадрата, а 
по исказу главних пројектаната осмишљен је да буде „језгро и светлост 
хотела Сунце“. Има два затворена базена са хидромасажерима и један 
отворени базен окружен бујним зеленилом. Од осталих садржаја издваја 
се слана соба, три врсте сауна, парно купатило, калдаријум, relax соба са 
тепидаријумима, тунел изненађења, собе за масажу, теретана...

Центар Соко Терме, изграђен је крај термалног извора – у народу позна-
тог под именом Лимун бања. Ова вода садржи сумпорводоник, калцијум 
и магнезијум који помажу у лечењу реуматских тегоба. Соко Терме имају 
два унутрашња и један спољни базен који је повезан „воденим тунелом“, 
тако да купачи једним замахом „испливавају“ на свеж ваздух, што је у 
зимским месецима посебан угођај. Постоје и бројни пратећи садржаји: 
финска сауна, турско купатило, слана соба, jakuzzi, козметички салон, 
као и физиотерапеутски блок. Овај wеllness центар са хотелом интере-
сантан је и по свом екстеријеру и ентеријеру. Споља, делује као замак, 
а унутрашњост је испуњена сликама и скулптурама митолошких бића 
грчко-римске цивилизације.

Конак Nataly је нов хотел апартманског типа у оквиру којег ради Nataly 
спа центар са затвореним базеном, финском сауном, парним купатилом, 
хидромасажним кадама, сланом собом, тропским тушевима, тепида-
ријумом... Такође, отворени су и салони за масажу и козметичке третма-
не. Уз мали, али савршено опремљен Спа центар гости који овде бораве 
имају и посебно задовољство боравка у панорама апартманима који 
имају травнате терасе. Највећа од њих налази се на крову конака. Она 
пружа један од упечатљивијих панорамских погледа на град и околину.
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ЛЕБДЕЋИ ДУХ 
СТАРЕ ВАРОШИ 

К Р О З  Ч А Р Ш И Ј У  И  П А Р К О В Е 

Жила куцавица Бање је широко Мермерно шеталиште са густим дрворедима. Дуж и око ове лепе променаде груписана су стара здања 
која су већином настала у другој половини 19. века. Старо варошко језгро чине црква посвећена Преображењу Господњем, основна 
школа, Милошев конак, некадашња трговачко-занатска чаршија у чијим се радњама и магазама данас налазе кафеи, ресторани, пека-
ре, посластичарнице и продавнице. Овај љупки „корзо“ завршава се отменим здањем Општине које је недавно рестаурирано. Присна 
атмосфера својствена духу мале вароши присутна је чак и у високој сезони када гости бројчано вишеструко надмашају мештане.
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К Р О З  Ч А Р Ш И Ј У  И  П А Р К О В Е 

ДРУШТВО ВИЗИОНАРА
За данашањи изглед, како језгра града тако и 
његових првих излетишта, заслужно је удружење 
грађана које се звало Друштво за унапређење и 
улепшавање Сокобање и њене околине. Идеја водиља 
им је била стварање лечилишта по „европејс-
ким“ узорима. Један од покретача и покровитељ 
Друштва био је митрополит Михаило, који је свом 
завичају оставио две задужбине: Цркву Светог 
Преображења Господњег и основну школу. Црква 
је освештана 1892. година, а пројектовали су је, у 
српско-византијском стилу, архитекте Светозар 
Ивачковић и Душан Живадиновић. Занимљиво је да 
је дужина цркве од улаза до краја олтарског прос-
тора истоветна висини цркве од темеља до крста 
на куполи.

ЗАБОРАВЉЕНИ КЊИЖЕВНИК И ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 
У великој белој кући која привлачи погледе, 
изграђеној у духу најбоље традиције моравске 
градске архитектуре, налази зе Завичајни музеј. 
У његовој поставци преплиће се неколико прича: 
етнолошка и археолошка, као и прича о неправедно 
запостављеном писцу Стојану Живадиновићу у чијој 
се породичној кући Музеј и налази. Прогнан из јав-
ности због своје дипломатске каријере у Хитлеровој 
Немачкој, као и рођачких веза с противницима 
комунизима, дела Стојана Живадиновића тек се у 
новије доба поново читају и проучавају. Сматра се 
да је његово најзрелије дело историјски роман у 
три књиге о Карађорђу (Карађорђе, Хајдук Вељко и 
Вујица Вулићевић).

Здање Завичајног музеја са фонтаном

Црква Св. Преображења Господњег
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КРОВОВИ ОД КРОШЊИ 
За предахе и пријатне шетње осмишљена су два 
градска зелена уточишта: Парк код купатила и Парк 
Бањица. Оба парка бележе историју дужу од једног 
века. За почетак градње Централног парка узима се 
1880. година, а највеће заслуге за његово постојање 
припадају већ поменутом Друштву за унапређење 
и улепшавање Сокобање као и инжењеру Роману 
Бељанском. Осим раскошних платана посађених тик 
уз Стари амам, пријатну хладовину дају и стасита 
стабла липа, кестана, бреста... Склад употпуњују и 
ружичњаци, цветне леје, велика фонтана... а посебну 
драж Парку даје Врелски поток који се у северном делу 
спаја с водама подземних термалних извора. Постоји и 
игралиште Соколићи – лепо осмишљен кутак за децу. 
Пространи Парк Бањица који се протеже уз обалу 
Моравице у зачетку је био тек малени уређен прос-
тор око истоименог купатила с лековитом водом и 
постепено се ширио на околну природу. Свој данашњи 
изглед највећим делом дугује пројекту Јелисавке 
Воргић с краја шездесетих година прошлог века: стазе 
су праволинијски пројектоване, с намером да посе-
тиоца најкраћим путем доведу до Купатила, плажа 
и даље, до предела Лептерије и Сокограда. Остале 
стазе у парку су слободно пројектоване с жељом да 
шетачима пруже разнолике визуелне перспективе. 
Временом, са све већим бројем различитих садница, 
постао је раскошна ботаничка башта. Данас у њему 
постоји теретана на отвореном као и нове тартан 
стазе за брзо ходањеи трчање. 

КОСМИЧКИ СПЕКТАКЛ НАД БАЊОМ 
„Сокобањски метеорит, тим је именом наука поздравила новог госта што се на српску земљу спустио", записао је славни природословац Јосиф Панчић. 
Била је то заправо метеорска киша која је октобра 1877. године пала на ово подручје. Сведоци описују како се, уз тутњаву и густи дим, стуштила обо-
рина ужареног камења. Реплика једног од метеорита изложена је у библиотеци Стеван Сремац, а оригинал се чува у збирци националног Природњачког 
музеја. Занимљиво је што ови метеорити спадају у хондрите – врсту космичког камења који су настали за време или непосредно након рођења Сунца. 

Цветна рондела у главном парку

Конак кнеза Милоша изграђен је за боравак његове породице
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ДРВО ЖЕЉА 
Верује се да једно чворновато стабло старог 
платана у парку Баниица испуњава жеље. 
Довољно је само додинути дрво и шапнути му 
за чим жудите. Многи су на његовој кори записа-
ли и своја имена.

ВРЕЛО-БОРИЋИ И ЧУКА 2
Почетком 20. века простор Врела – с парком и 
језерцетом по којем су пловили чамци, чесмом 
хајдук Вељка и Кантином која је била стециште 
знаменитих личности и друштвене елите, с 
правом је сматран најлепшим у Бањи. Да би 
се Врело додатно оплеменило, засађен је парк 
познат под називом Борићи. Борићи су у међу-
времену израсли у стасите борове и ово је данас 
лепо уређено излетише. За шетње и рекреацију 
лепа је и Парк шума Чука 2 надомак Специјалне 
болнице. Фонтана ну улазу у главни парк 
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ГУСТО ТКАЊЕ ДЕШАВАЊА
ТА ДИВНА ХАРМОНИКА 
Српска народна музика, као и народна музика Балкана, незамислива 
је без хармонике. Њен звук прожима и нијансира радосне животне 
догађаје. За више од пола века постојања, Међународни фестивал Прва 
хармоника – Сокобања дао је немерљив допринос развоју музичких 
талената и промоцији професионалних хармоникаша. У свету хармо-
нике готово да не постоји музичар који своју каријеру није започео 
добрим пласманом на Фестивалу. „Сва та снага звука и тананост прелива 
тонова који извиру из хармонике наликују на најлепша сокобањска 
врела“, записао је је један надахнути извештач. Предквалификациона 
такмичења се одржавају у периоду од почетка маја до краја јуна, у више 
градова у Србији као и у иностранству, а финале средином августа.

ЗЛАТНЕ РУКЕ 
Очување старих заната, поштовање умећа и уметности веза, плетења, 
ткања, припремања хране по старим рецептурама... насушна су 
потреба неговања „културе сећања“ сваког народа. Манифестација 
Златне руке траје непрекидно већ готово четири деценије. Окупља 
представнике заната који ишчезавају, везиље и плетиље које своје 
рукотворине украшавају изворним мотивима, домаћице које још 
увек знају да спреме заборављена јела. Посетиоци Златних руку могу 
добити савете о припреми старих специјалитета, окусити их или купити 
неки од предмета из радионица рукотворина и старих заната. Златне 
руке се одржавају сваког 14. јула у години.

СВЕТИ ЈОВАН БИЉОБЕР 
Ивањска ноћ и Ивањдан заузимају посебно 
место у фолклору свих европских народа. 
Уз бројне варијације, јединствено је веро-
вање да на тај дан убрано биље поседује 
необичну снагу и магијску моћ. Поштујући 
ову традицију, као и чињеницу да су на 
околним ливадама видари и видарице од 
памтивека брали лековито биље, турис-
тички посленици града су, у сарадњи са 
Удружењем за лековито биље Др Јован 
Туцаков и предузећем Адонис, осмислили 
походе у част Светог Јована Биљобера. Од 
2. до 7. јула, учесници, у пратњи стручних 
водича, беру чувени ртањски чај и друго 
лековито биље које расте на падинама 
Озрена, Ртња и Девице. Врхунац дешавања 
је Биљна парада, као и избор принцезе 
Биљарице и најлепшег ивањданског вен-
чића.

Избор принцеза Биљарица 

Б А Њ С К А  К У Л Т У Р Н А  С Л А Г А Л И Ц А 
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МАРАТОН ЖЕЉА 
Овај сасвим оригинално осмишљен једноднев-
ни догађај, завршно одредиште Грудоњске 
воденице, надахнут је легендама о сокобањс-
ким местима на којима се дешавају разна 
чудеса. Потрага за испуњењем жељеног 
почиње у парку Бањица: потребно је само 
додирнути Дрво жеља, крај Богородице у 
стени треба оставити запис, на извору Рујник 
подно Сокограда треба бацити новчић. Они 
који обиђу сва места стичу право на учешће 
у наградној игри. Маратон се одржава сваког 
првог викенда у септембру.

GREEN HEART FEST И ЗАБАВНО ЛЕТО 
У време пуне туристичке сезоне од 21. јуна 
до 21. септембра госте очекују различити 
културно-забавни садржаји: рок, поп и фолк 
концерти, позоришне представе, наступи кул-
турно-уметничких друштава, летњи биоскоп, 
изложбе, стручна предавања, књижевне вече-
ри... Део Бањског забавног лета је Green Heart 
Фест – фестивал рок и хаус музике који прате и 
други садржаји као што су Фестивал занатског 
пива, Демо фест, ревијалне утакмице.

УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА СОКОГРАД 
Рођени Сокобањац, акадамски сликар Милун 
Митровић, чија се Галерија Легат налази у цен-
тру града, оснивач је Уметничке колоније која се 
одржава од 1996. године. За термин окупљања 
уметнике из целе земље одбаран је месец окто-
бар. До сада су уметници граду оставили око 
двеста педест вредних дела која су изложена у 
просторијама градских јавних установа. 

НОВИ ПОНОС – ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА 
На месту на којем се некада налазило језеро 
на којем су чамцима пловили и забављали се 
гости Бање изграђен је најмодернији и највећи 
комплекс отворених сцена у Србији – Летња 
позорница Врело. Као реминисценција на то 
монденско раздобље, између Мале и Велике 
сцене пројектована су три језера. Са овим ком-
плексом ушушканим међу крошњама и опле-
мењеним неговним зеленилом, отвориле су се 
нове могућности за приређивање сложенијих 
музичко-сценских дешавања. Део Летње позор-
нице је и визиторски центар, а простор највећег 
језера ће се током зимских месеци претварати у 
клизалиште.

Б А Њ С К А  К У Л Т У Р Н А  С Л А Г А Л И Ц А 
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И АКТИВНА И ЗАБАВНА

АКВА ПАРК ПОДИНА 
Идеја да се у склопу Спортско-рекреативног центра Подина подигне 
водени парк намењен опуштању и забави део је осмишљене стра-
тегије да у првом плану туристичке понуде буду садржаји намењени 
здравим и активним људима, породицама и деци. Тако је, покрај 
травнатих фудбалских терена, никао пространи Аква парк, оворен 
2012. године. У раму брижно негованог зеленила распоређни су: 
полуолимпијск базен с тракама за пливање, дечји базен с три велика 
тобогана, купалиште за одрасле и рекреативни базен за децу који, 
на радост малишана, има прскалице у облику делфина и жирафе, 
тобогане у облику змије и хоботнице и аква торањ. Дечји базен има 
систем за догревање воде, тако да се најмлађи, у заносу игре, овде не 
могу прехладити. Бајковита су и ноћна купања, а динамика збивања 
у Аква парку временски је готово неограничена – честа су разнолика 
друштвена дешавања с културним, забавним или спортско-рекреа-
тивним предзнаком.

П Р О С Т О Р И  З А  Т Р Е Н И Н Г  И  О П У Ш Т А Њ Е 
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КОД БАТА НОЛЕТА 
Новица Милошевић, спортски занешењак и легенда Бање, човек који је садио дрвореде и уклањао плотове који су ружили варош, 
оставио је трајно завештање: фудбалски стадион који се по њему зове Бата Ноле. Уз стадион изграђена су и три игралишта за фудбал, 
пет комбинованих терена за мале спортове, седам затворена базена, четири тениска терена, четири теретане, стрељана, куглана, више 
трим стаза и стаза здравља у укупној дужини од двадесет километара. Са лепезом садржаја Спортско рекреативни центар је позорница 
разноликих спортских надметања, место где се организују припреме спортиста и где се свакодневно тренира.

СПОРТОВИ НА БАЊИЦИ 
У склопу Специјалне болнице за рехабили-
тацију Бањица изграђен је мали „спортски 
универзум“ на отвореном: три кошаркаш-
ка односно три одбојкашка игралишта, 
рукометни терен и терен за мали фудбал. 
Терени су ограђени, осветљени и имају три-
бине за навијаче. Поред тога, постоје и две 
затворене спортске сале, теретана и стаза 
здравља. 

П Р О С Т О Р И  З А  Т Р Е Н И Н Г  И  О П У Ш Т А Њ Е 
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ЈОШАНИЦА 
И СЕСАЛАЧКА ПЕЋИНА

О В Д Е  П Р И Ч И  Н И Ј Е  К Р А Ј 

ЗАБОРАВЉЕНА БАЊА
На малом простору, на једној бујној ливади, извире пет различитих лековитих вода: сумпорна, гвоздена вода 1 и 2, стомачна и црвена 
вода. Користе се за лечење бубрега, уринарних путева, желуца, кожних болести... Премда су у скоријој историји ови извори коришћени 
за лечење под надзором лекара, Бања Јошаница је данас запуштен бисер сокобањског краја. Воде са извора пију мештани као и гости 
који су лично, или по казивањима познаника, упознали њихову лековитост. Недалеко, у црквеној порти, налазе се два храма: новији, из 
1901. године, посвећен Св. Димитрију и храм из 14. века посвећен Успењу Пресвете Богородице. Ту је и стари парохијски дом са музејском 
поставком коју је годинама брижљиво обликовао почивши парох Милан Калабић. 

На листи занимљивих места које вреди упознати истиче се село Јошаница и Сесалачка пећина. Ту су и Грудоњске воденице које је на свом 
породичном имању обновио ентузијаста, недавно преминули етнолог Голуб Радовановић. Село Мужинац има луксузан етно комплекс 
„Милевкини двори“, али и друга села попут Ресника или Трубаревца гостима нуде удобан смештај и домаћу храну. Лепо је и излетиште 
Врело или Врелце на падинама планине Буковик.

ВОДЕНИЦА У ДВОРИШТУ
Још једно место за препоруку је сеоско домаћинство Лазић које у свом 
саставу има воденицу поточару с краја 19. века. Домаћини гостима при-
казују како она ради и живом причом дочаравају воденичарски живот из 
старина. Они који се најаве могу испробати и укусе старих јела која спрема 
врсна домаћица Зорица. 

У АТАРУ СЕЛА СЕСАЛАЦ 
Сесалачка пећина, која је добила име по селу крај кога се налази, уређена је 
за посетиоце. Делом је осветљена и богато „накићена“ сталактитима, 
сталагмитима, травертинским кадама и тананим драперијама. Кроз њу 
тече понорница. На прилазу постоји уређен пикник простор, а у непосред-
ној близини је и вештачко језерце на којем се може и купати.

Црквена порта у Јошаници Двориште Лазића, детаљ
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ГАСТРО БАЊА 
О В Д Е  П Р И Ч И  Н И Ј Е  К Р А Ј 

Са двадесетчетири околна села смештених унутар незагађеног поднебља, подразумева се да је храна која се продаје на сокобањској зеле-
ној пијаци или служи у етно кафанама и ресторанима домаће кухиње, пре свега, здрава. На здраве намирнице надовезују се традиција 
јужњачке горштачке кухиње којој основни укус дају сиреви, речна риба, месо, поврће и планинско биље. 

КИСЕЛО МЛЕКО И БЕЛИ СИР 
Овчје кисело млеко из села Језеро, чврсто да може ножем да се сече, узимао је као лек наш 
нобеловац Иво Андрић. Оно је и данас понос сокобањаца исто као и овчји, крављи и козји бели 
сиреви. Сви су укусни, а посебно се истиче сир из села Дуго Поље. Лепињице са сиром које се 
овде зову кравајчићи и палачинке са сиром и сремушем имају непоновљив укус управо због 
домаћег сира. Особит укус има и јагњетина са Озрена и Ртња. Изворну кухињу представљају 
бројне кафане и етно ресторани, међу којима су „Стара воденица“, „Стара српска кафана 
Сокаче“,„Видиковац“, „Жупан“, „Зеленгора“... као и сеоска домаћинства у Реснику, Јошаници, 
Врмџи, Калиновици…

СОК ПЛАНИНЕ - РТАЊСКИ ЧАЈ 
Ртањски чај (satureja montana) је ендемска врста која има низ благотворних дејстава: користи 
за чишћење плућа, лечење бронхитиса, као антисептик и „еликсир“ за варење... Као арома-
тичан зачин, нашла је и своје место у кулинарству, посебно када се припрема риба или месо. 
Ипак, њена лековита моћ највише је позната по томе што јача полну моћ мушкараца, те је 
добила назив „мушки“ чај.

КАФИЋАРЕЊЕ И БЕКРИЈАЊЕ
Мермерно шеталиште препуно је кафеа и кафаница са баштама на отвореном. Уз свеприсутну кафу и 
друге планетарно распрострањене напитке у њима се могу пробати добре домаће ракије, лети охлађене, а 
зими „грејане“. У вечерњим сатима, из многих ресторана допиру звуци народне музике. Сокобањска кафан-
ска весеља, у складу са боемском традицијом, могу трајати и до свитања. 

Стара сокобањска јела, са такмичења Златне руке
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К О Л А Ж  З А Н И М Љ И В О С Т И

ПОДМЛАЂИВАЊЕ 
Радо виђен и чест гост Бање био је комедиограф и сатиричар Бранислав Нушић. И данас 
се памти и помиње његова крилатица „Сокобања, Сокоград – дођеш матор, одеш млад“, 
коју је смислио за свог пријатеља фотографа Синишу Ристића како би овај боље продавао 
разгледнице.

ДРУГЕ НУШИЋЕВЕ ПОШАЛИЦЕ
Мање је познато да је Нушић једном приликом, после јаче кише, како би скренуо пажњу 
власти на пропалу калдрму, сео насред улице и у барицу забацио штап за пецање. Упамћен 
је и његов урнебесни „чекрк за даме“. Приметивши да је неким госпођама много напорно 
да се попну до популарне кафане на Врелу, предложио је да се оне чекрком извлаче на 
брег. Подухват је привукао многе „добровољке” и навијаче.

АПАРТМАН 144 
Редован гост хотела Моравица био је славни писац – нобеловац Иво Андрић. Увек је одсе-
дао у истом апартману због нарочитог погледа с балкона. Његов „сокобањски дом” прет-
ворен је у мали музеј. О благотворном дејству Бање, Андрић је оставио следећи запис: „Ја 
не знам чега стварно има овде, али знам да после 15-20 дана боравка у Сокобањи радим 
целу годину у Београду као препорођен.”

СРЦЕ СЕ ЉУЉУШКА 
Писана сведочанства о Бањи оставили су и други познати писци. Добрица Ерић је своју 
збирку песама Ружа ветрова посветио Сокобањи, Меша Селимовић је овде написао горку 
књигу Острво. Исидора Секулић је лирски описала овдашњи ваздух рекавши: „Срце у 
Сокобањи не туче, не лупа, него се љуљушка.“

ГАЛЕРИЈА – ЛЕГАТ МИЛУНА МИТРОВИЋА
Најпознатији сокобањски сликар, по поетици модерниста, оставио је свом граду вредну и 
по броју дела велику уметничку збирку. Митровић је својим колоритом и темама овеко-
вечио сокобањски крајолик и темперамент јужњака. У холу хотела Моравица, вредно је 
видети његов мозаик Историја Сокобање.

СУГРАЂАНИ ВЕЛИКАНИ 
Емилијан Јосимовић, утемељивач српског урбанизма, последње године живота провео 
је у Бањи и сматра се да је доста утицао на рад друштва за унапређење и улепшавање 
Сокобање. Његов гроб и данас походе многи поштоваоци. У Бањи је своје последње 
земаљске дане одживео Стеван Сремац, плодан писац и велики боем. На кући у којој је 
живео постављена је меморијална табла. 

ПУТОПИСЦИ
За једно, по броју становника, мало место велика је част што се спомиње у белешкама 
најпознатијих европских путописаца. Чувени Евлија Челебија описује Бању и купатила 
1663. године. Исто толико познат, Феликс Каниц борави у Бањи чак три пута 1860, 1864 и 
1889. године. Осим записа, оставио је и један леп цртеж Сокограда.


