
A NETWORK OF ADRIATIC PARKS - NAP PROJECT

Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE

Путовања за 
средњошколце, 
кроз јадранске 
паркове
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Ова брошура је реализованa  у оквиру пројекта Мрежа 
јадранских паркова - НАП, финансираног од стране 
програма јадранске преко-граничне сарадње ИНТЕРРЕГ. 
Кроз овај пројекат је било могуће да се промовишу, 
увећају  и очувају природни ресурси области паркова 
и природних оаза Јадрана, реализујући и стављајући 
на Интернет  понуђене услуге, са алатима за  њихово 
процесуирање. То је било потребно учинити  да би се 
еко-туристима  понудило на једном месту оно што је 
тешко пронаћи заједно на неком другом месту  и дале 
потребне информације, уз структурирање мреже Центара 
за посетиоце и  и локалних оператера. Пројекат је подржао 
транс-национални научни, културни и предузетнички 
дијалог, трансфер искустава најбоље праксе и 
методологије, као и заједничку  и реципрочну промоцију и 
маркетинг дестинација и туристичких аранжмана.
Активности:
1. Умрежавање центара за посетиоце  Јадранских паркова
2. “Соба паркова”, мултимедијални кутак где туристи могу 

да имају приступ информацијама
3. Структурирање туристичке понуде: систем рецепција 

Јадранских  паркова
4. Образовне активности у вези паркова намењене 

школама и експертима
5. “BEATE” - “Беате” Пилот пројекат: поморска веза 

паркова 
6. Систем “Излог Јадранских Паркова“: промоција 

укључених области у Међународни сајам Посматрања 
птица у Делти реке По 2007 и 2010

7. Управљање и координација
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МАПА ПАРКОВА:
1. Национални парк Гаргано (Gargano 
National Park) - IT
2. Национални парк Абрузо,Лацио 
и Молизе (Abruzzo, Lazio and Molise 
National Park) - IT
-  Независно тело  националног парка Абрузо,Лацио 
и Молизе (Abruzzo, Lazio and Molise National Park 
Autonomous Body)
3. Парк делте реке По (Po Delta Park) - IT
- DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.
- Парк делте реке По (Po Delta Park) Emilia-Romagna 
- Провинција Равена (Ravenna)
- Италијанска и босанска трговачка комора 
- Alisei
- Alma Mater Studiorum Универзитет у Болоњи (Bologna)
(Управа за Равену (Ravenna)
4. Регионални парк Венето (Veneto) на 
делти реке По - IT
- Управа Регионалног  парка Венето (Veneto) на делти 
реке По 

- LAG Polesine Delta del Po
5. Резерват природе на ушћу реке 
Исонзо (Isonzo) - IT
- Удружење Медианте (Mediante)
- Orizzonte soc. coop. a r. I.
- En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia
- Општина Старанзано (Staranzano)
6. Регионални парк “Vena del Gesso 
Romagnola” - IT
- Провинција равена  Ravenna
7. Град Чачак (Čačak) - SRB
8. Парк природе Хутово Блато (Hutovo 
Blato) - SRB
9. Општина Дубровник (Dubrovnik) - CRO
10. Национални парк Бутринт (Butrint) - ALB
- Mass Media and Environment- - Масовни медији 
и животна средина- Балкански  млади Албанија 
(Balkans Youth Unk Albania)
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Два дана у Регионалном  резервату природе на ушћу реке Исонзо (Isonzo)

Резерват природе на ушћу реке Исонзо (Isonzo)

 Програм:
Први дан
11.00 пре подне /17.00 после подне 
- Састанак са особљем Центра за посетиоце на острву Кона 

(Cona)
- смештај на острву Кона (Cona) у бунгаловима 
Пауза за ручак
- Увод у главне особине Резервата природе  кроз посете 

музејима Центра
- Екскурзија дуж уређеног пута: истраживање животне средине 

кроз индивидуалне и групне образовне активности
- Повратак у Центар за посетиоце
Вечера и ноћење

Други дан
8.30 пре подне/12.30 после подне
- Састанак са особљем Центра за посетиоце на острву Кона 

(Cona)
- Излети бродом дуж реке, све до ушћа, откривајући скривене 

екосистеме.
- Едукативне активности истраживања животне средине реке 

(евентуално, активност посматрања птица).
Ручак у ресторану
Повратак

На ушћу 
смарагдне реке

 Острво Кона (Cona) је срце Регионалног  резервата природе на 
ушћу реке Исонзо (Isonzo), 2400 хектара површине налази се дуж 
последњих 15 км тока реке Исонзо (Isonzo). Висока биолошка 
вредност простора зависи од његовог  географског положаја  пошто 
је то најсевернијије  мочварно  подручје Медитерана.. Његова 
површина  физички означава разлику између високе и стеновите 
обале Горичког крашког региона и ниске  пешчане обале реке По (Po) 
и региона Венето (Veneto). Резерват је део сложене структуре лагуне 
која укључује Венецију (Venice) и завршава се са делтом реке По (Po).
Предложено путовање  доводи до откријћа различитих станишта 
и врста које живе у овом предивном заштићеном подручју. 
Биће  могуће да се продубе неке од најчуднијих карактеристика 
локалне животне средине, попут ланаца исхране, морфолошких и 
функционалних карактеристика птица, екологије, станишта и закона 
за заштиту биодиверзитета. Учесници ће имати прилику да виде 
слободне животиње у свом окружењу, а нарочито птице, водоземаца 
и Camargue коње.
У пракси, деца ће уживати у резервату док као млади природњаци 
истражују његова највећа скривена блага!
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ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ:
Регионални резерват 
природе на ушћу реке 
Исонзо
Consorzio Il Mosaico
Tel. +39 0432 998133
isoladellacona@consorzioilmosaico.org
www.isoladellacona.it

Резерват природе на ушћу реке Исонзо (Isonzo)

Језици  италијански, енглески, словеначки

Оптималан број је један водич на сваких 20/25 учесника

Материјал за школу  За сваког учесника: информативни водич за
резерват, мапа области и списак врста птица.

Период догађања  септембар - мај

Могућe активности  Дозвољено је да се посете околним
територијама, са продуженим трајањем боравка, интегришу у 
предложени програм.
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Три дана истраживања парка у делти реке По (Po)

Регионални парк Венето (Veneto) на делти реке По

 Програм:
Први дан
3.00 пре подне /6.00 по подне
- Добродошлица  групи у Регионалном музеју  претварања 

мочварног тла у плодно тле Ca’ Vendramin и презентација 
програма и предвиђених активности за време боравка

- Уводно предавање у музеју о пореклу територије, помоћу мапа 
и историјских фотографија на располагању.

Вечера и ноћење

Други дан
9.00 пре подне /6.00 по подне
- Састанак у оази Ca Mello и уводна лекција о територији
- Подела двогледа, увод у различите еколошке условие који 

утичу на мочвару, основно о  дивљачи која настањује  оазу и 
организована посета оази са водичем  

- Повратак у  Центар за посетиоце  оазе, преглед прикупљених 
података и израда плна дневних активности  “чек-листе 
(check-list)”

Ланч пакет
- Истраживачке активности  у лабораторији опремљеној  

за узорковање земљишта (узимање узорака језгра и 
просејавање) и испитивање узорака мешавине слане и слатке 
воде  и свеже воде

- Повратак  на полазиште
Вечера и ноћење

 У потрази за 
земљиштем и водом

Делта реке По (Po), једногласно призната на међународном плану као 
један од најрепрезентативнијих приморских екосистема европског 
континента је једна од највећих медитеранских мочвара. Северни део 
делте реке По (Po)  се налази у регији Венето (Veneto), која се простире 
од  Тирола (Adige) до Горо По (Goro Po), и представља активну делту 
која укључује Леванте По (Levante Po), Маистра По (Maistra Po), 
Пила По (Pila Po) и Толе По (Tolle Po), Њока По (Gnocca Po) и Горо 
По (Goro Po), речица које настају делтом Венецијанске реке  По 
(Venice Po). То је врло захтеван предлог путовања са организованим 
посетама са водичем и једрењем до крајње делте, са могућношћу 
да се дивите  природи богатој  неуобичајеним птичијим врстама  
типичним за области где се мешају слатка и слана вода. Трудимо се да 
се фокусирамо на информације засноване  углавном на  историјским 
и морфолошким карактеристикама , као и особинама природе и 
друштва са организованим турама са професионалним водичима и 
наутичким екскурзијама до крајње делте.
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ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ:
Регионални парк Венето 
(Veneto) на делти реке По
Tel. +39 0426 372202
info@parcodeltapo.org
www.parcodeltapo.org

Језици италијански, енглески

Један водич на сваких  20/25 учесника 

Материјал за школу  Образовне табеле, брошуре

Период догађања  април - октобар

Могућe активности  Дозвољено је да се посете околним
територијама, са продуженим трајањем боравка, интегришу у 
предложени програм.

Трећи дан
9.00 пре подне /1.00 по подне
- Сусрет са групом у хотелу и превоз до Coast Seat у Бокасете 

(Boccasette) 
- Шетња по месту, песком који се уздиже изнад нивоа мора  у 

близини приобалне линије - приморска  геоморфологија и студија 
о вегетацији 

- Трансфер до Пиле (Pila) за укрцавање на брод и излет до ушћа 
реке По (Po)

Ручак у ресторану
Повратак. 

Регионални парк Венето (Veneto) на делти реке По
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 Три дана за вас да истражите територију која је једна од  најбогатијих 
биодиверзитета у Италији

Парк делте реке По (Po Delta Park)

 Програм:
Први дан
2.00 пре подне/6.00 после подне 
- Састанак у Музеју исушивања мочваре  Саиарино (Аргента - 

ФЕ), [Saiarino (Argenta - FE)] 
- Посета музеју, предивном примеру индустријске археологије, 

који описује  дренажни систем са активним приказом начина 
исушивања у дворишту музеја.

- Посета постројењу за  исушивање воде scooping.
- Превоз до оазе  Valle Santa, окружењу са изузетним 

историјским и природњачким  вредностима  и организован 
излет са професионалним водичем у басен са огеаниченим 
приступом са активностима  посматрање птица. 

- Трансфер до Хостела у Анити (RА) [Anita (RA)]
Вечера и ноћење

Други дан 
9.00 пре подне /6.00 после подне 
Comacchio и његове долине  
- Превоз до  Stazione Foce, у долинама Comacchio 
- Излет моторним чамцем у долине Comacchio са посматрањем 

птица и окружења. Током обиласка долина биће могуће и 
активности риболова традиционалним алатима “casoni” и 
“lavoriero”, типичним  за локални начин риболова

- Посета Manifattura dei Marinati – Comacchio. Слободна  шетња 
дуж путева историјског центра Comacchio. 

Ланч пакет
- Превоз до  NatuRa Mузеја (Sant’Alberto - Ra) и организоване 

посете, са професионалним водичем, Природњачком музеју у 

ФАСЦИНАНТНА 
ДЕЛТА 

 Територија делте реке По (Po) је мешавина различитих екосистема са 
увек спорном, слабом равнотежом  величине копненог или воденог 
окружења: то је  фасцинантна средина богата изненађењима  која 
је очувала висок ниво природе чак и када је  константно мењана од 
стране човека, који вековима “живи” на овим просторима.
То је путовање на коме се може открити биодиверзитет делте 
користећи више праваца самог кретања кроз делту да би се покрили 
различити екосистеми, или преко организованих посета еко-
музејима , који помажу разумевању сложености и еволуције саме  
територије. 
Током три дана предложеног програма, деца ће открити неке 
природњачке изузетности територије и начин на који је човек 
усвојио неколико стратегија за живот на њој, и како ју је сачувао и 
заштитио.
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ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ:
Парк делте реке По 
(Po Delta Park)
Tel. +39 346 8015015
parcodeltapo@parcodeltapo.it
www.podeltapo.it

граду Ravenna, и престижној орнитолошкој колекцији  Brandolini.
- Организована посета пешице , са професионалним водичем, 

дуж реке Reno, јужном страном долине  Comacchio уз 
активност посматрања птица 

- Трансфер до Хостела у Анити (RА) [Anita (RA)]
Вечера и ноћење

Трећи дан 
9.30 пре подне/12.30 после подне
- Превоз до Центра за посетиоце  у солани Cervia (Cervia - RA)
- Организована посета, са професионалним водичем, дуж 

изложбене стазе у Центру за посетиоце
- Излет електричним чамцем и посматрање птица дуж канала у 

Солани.
Ланч пакет
Повратак

Језици италијански ,енглески

Материјал за школу  Материјали за учеснике: Информативни
материјал о парку

Период догађања  септембар-октобар, март-мај 

Могућe активности  Дозвољено је да се посете околним
територијама, са продуженим трајањем боравка, интегришу у 
предложени програм.

Парк делте реке По (Po Delta Park)
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 Откријмо  гипс: његове  природне карактеристике и начине и разлоге због  
којих га људи користе

Регионални парк “Vena del Gesso Romagnola”

 Програм:
Први дан
11.30 пре подне/7.00 по подне
- Посета изложби “Гипс и река”, у Центру за  посетиоце у 

Tossignano 
- Добродошлица  и презентација путовања
- Опис парка кроз посете Природњачком музеју и Збирци 

материјалне културе
Пауза за ручак
- Излет да би се дивило стварању гипса, главној природњачкој 

активности која захтева хитност, у “Riva di San Biagio” 
- Повратак у Центар за  посетиоце 
Вечера и ноћење

Други дан 
8.30 пре подне/1.00 по подне
- Посета образовном центру за животну средину  “La Casa del 

Fiume”, који се налази на реци Santerno 
- Могућност шетње дуж обала реке или, као алтернатива, 

да се постигне још један важан бод са геолошке тачке 
гледишта:планина Пензола (Mount Penzola)

Ручак који се састоји од типичне локалне хране 
- Превоз на планину Mauro: стаза у облику прстена уз бројне 

историјске и природњачке карактеристике  
- Долазак аутобусом на Ca’ Carnè Refuge у Brisighella  
Вечера и ноћење

Тајне 
гипса

 Овај Регионални парк посебно штити окружење које се састоји од 
ланца мини планина макро-кристалног гипса, Вена римског гипса, 
који је настао од испаравања Медитерана пре 6 милиона година. 
Три дана за упознавање гипса у свим његовим аспектима: његово  
порекло, његова прошла и садашња антропоцентричка употреба, 
карактеристике крша, флора и фауна прилагођена овом окружењу. 
Заједно ћемо истражити спектакуларна брда сачињена од 
овог “Месечевог камена “, и бићемо изненађени истражујући 
фасцинантни свет пећина ... да ли се неко плаши мрака?
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ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ:
Регионални парк 
“Vena del Gesso Romagnola”
Corso Matteotti, 40
Riolo Terme (RA)
Tel. +39 0546 71044
+39 0546 81066
mcosta@mail.provincia.ra.it
www.parcovenadelgesso.it

Језици италијански, енглески

Број учесника  Максимално 20 учесника

Материјал за школу  Едукативни летак и компакт диску на
италијанском језику користан за наставнике, као и за децу

Период догађања  септембар - новембар, март - мај

Могућe активности  Дозвољено је да се организоване посете са
водичима околним територијама, са продуженим трајањем 
боравка, интегришу у предложени програм.

Трећи дан
8.30 пре подне/1.00 по подне
- Уводна лекција о кршким системима
- Кратка посета области која окружује Carnè refuge 
- Превоз до оближње пећине Tanaccia и 
 спелеолошки излет у пећину
- Посета напуштеним тунелима бившег 
 каменолома гипса Марана (Marana) 
Ручак у Carnè refuge
Повратак 

Регионални парк “Vena del Gesso Romagnola”
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 Три дана истраживања чари Националног парка Abruzzo Lazio

Национални парк Абрузо,Лацио и Молизе 
(Abruzzo, Lazio and Molise National Park)

 Програм:
Први дан
11.00 пре подне/12.30 по подне
- Састанак у Центру природе Pescasseroli парка
- Добродошлица, презентација путовања
Пауза за ручак 

2.00 пре подне/6.30 по подне
- Екскурзија “Одбранимо шуму”.
- Трекинг стазама кроз столетне шуме, (локација филма 

“Лисица и дете”од  Luc Jacquet)
- Тумачење шуме, прича о шуми ... откривање, учење на живом 

примеру еко система (шума) кроз додатне  активности 
опажања и тумачења.

- Повратак у хотел 
Вечера и ноћење

Други дан 
8.30 пре подне /7.00 по подне
- Превоз аутобусом до Passo Godi
- Трекинг стаза дуж пута, едукативне активности за 

истраживање животне средине
Ручак који се састоји од производа са фарме 
- Посета фарми за узгој 
- Мужа и активности производње сира
- Активност “Иницијација дегустације”, циљ је да кроз вођену 

дегустацију откријете карактеристике различитих врста 
сирева -Повратак у хотел аутобусом 

Вечера 

ИСТРАЖИВАЧ ПАРКА 

 Путовање за истраживања чари Националног  парка Abruzzo Lazio 
и Molise, где  очување природе и читаве територије сеже до почетка 
прошлог века. Трекинг стазе које пресецају столетне шуме, прерије 
које  покривају планине и  које је човек користио  за овчарство, које 
се као пољопривредна активност  практикује на територији парка 
вековима уназад па све до данашњих дана. Добро очувана животна  
срединаа изражава сву своју величанственост у исконским шумама и 
богатој фауни. Похвално је за парк присуство најбројније популације 
медведа у Италији, као и релевантни број вукова, дивокоза, јелена и ...
Парк запрепашћује својим  богатством културе и историје изражене  
током векова од стране човека. Зато ће  и посета историјском селу, на 
одређени начин, обогатити овај туристички доживљај.

и Molise 
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ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ:
Национални парк 
Абрузо,Лацио и Молизе 
(Abruzzo, Lazio and Molise National 
Park)
Tel. +39 0863 91131
info@parcoabruzzo.it
www.parcoabruzzo.it

9.00 по подне Ноћни излет “Траговима вука”. Кратки излет 
посвећен слушању завијања вукова, изузетном средству 
комуникације на даљину између припадника истог чопора, позив 
који буди непоновљив осећај ...

- Повратак у хотел аутобусом и ноћење 

Трећи дан
9.00 пре подне/12.30 по подне
- Полазак аутобусом за Civitella Alfedena
- Посета области која је станиште риса и апенинског вука
- Активност читања пејзажа. Кроз образовне табеле деца могу 

“прочитати” средњовековно село Civitella Alfedena и његову 
територију

- Повратак у хотел
- Ручак и повратак

Језици италијански, енглески

 Оптималан број је један водич на сваких 20/25 учесника.

Материјал за школу  Материјали за наставнике: три тематске
дидактичке јединице о историји, природи и пејзажу парка, дати на 
компакт диску у ПДФ формату Материјали за појединце: Радна 
свеска са описним табелама за активности прикупљања података

Период догађања  септембар - октобар, април - мај 

Могућe активности  Дозвољено је да се посете околним
територијама, са продуженим трајањем боравка, интегришу у 
предложени програм.

Национални парк Абрузо,Лацио и Молизе 
(Abruzzo, Lazio and Molise National Park)
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 Програм:
Први дан
11.30 пре подне/7.00 после подне
Природњачка Оаза језера Салсо (Salso) 
- Састанак у Центру за посетоце у оази језера 

Салсо (Salso): уводна лекција о најхитнијим 
активностима које треба предузети у вези са 
људским и природним фактором у парку.

- Дискусија о климатским променама и парку.
Ланч пакет на опремљеном делу Центра за 

посетиоце на језеру Салсо (Salso)  
- Трекинг у оази: анализа екосистема мочвара.
- Едукативна тимска игра откривања живота оазе.
- Активности посматрања птица и визуелног 

истраживања животиња и биљних  врста 
помоћу двогледа.

- Посета “Тартанет центру (“Tartanet Centre”), “, 
центру за опоравак морских  корњача 

- Превоз до планине Свети Ангело 
(Sant’Angelo) и смештај у хотелу.

Вечера и ноћење.
- Видео снимци / фотографије у вези Гаргано 

(Gargano) Националног парка 

Други дан
8.30 пре подне 6.00 по подне
Духовност и историја

- Организована посета са водичем  планини 
Сант’Ангело (Sant’Angelo) гори, најпознатијој  
Божјој  кући посвећеној  Светом Архангелу 
Михаилу на латинском западу:

- Светилиште Светог Архангела Михаила, 
дестинација  ходочасника и крсташа на путу 
према Светој земљи.

- Велика црква Свете Марије (Puglia’s 
Romanic), и Ротари гроб (Rotari’s Grave).

- Зидине и историјски центар.
- Норманско - швапски - aрагонски замак  

(Центар за посетиоце парка).
- Едукативна игра у сврху откривања главних 

елемената средњевековних замака 
Ручак у хотелском ресторану.
- Полазак за Rignano Garganico.
- Излет и посета археолошком локалитету 

пећине Paglicci, или евентуално организована 
посета са водичем  Музеју палеолита 
пећине Paglicci (пројекција на археолошком 
локалитету пећине, демонстрација паљења 
ватре и производње кремена).

- “Пратећи трагове Кромањонца”, образовна 
игра са циљем да се поново оживе  кораци 
еволуције човека.

- Повратак  у хотел.
Вечера и ноћење

Путовање откривањем територије која је мозаик сачињен од хиљада 
различитих окружења и векова историје

Национални парк Гаргано (Gargano National Park)

 Гаргано (Gargano), 
Божански сам по себи 

 Гаргано (Gargano), савршен спој природе, историје и културе. 
Од животињског света и богатства природе Салсо (Salso) језера, 
омиљене дестинације за посматрање птица, до божанствене пећине 
Светог Арханђела Михаила која својом лепотом одузима дах, са 
њеном хиљаду година дугом историјом ходочашћа из Европе, до 
прекрасног средњовековног дворца, па све до слика у пећинама које 
датирају уназад све до неолитског Ригнана (Ringano). Путовање не 
може оставити по страни срце Гарганa (Gargano), Умбријску шуму, 
природни споменик, где је могуће да се загубите откривајући  поново 
активности древног човека: ћумуране и град дрвосеча. Затим можете 
стићи до Тремити (Tremiti) острва, са њиховим незагађеним морским 
дном које је рај за рониоце, и изресано  прелепим пећинама; Бисери 
Јадрана резервисани су  за њихову  домаћу магичну атмосферу 
између митских прича и историје, коју само  стварност острва може 
да понуди. Коначно, посетите познате споменике природе и човека: 
Castellana пећине и Alberobello Trulli (УНЕСКО).
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ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ:
Национални парк Гаргано 
(Gargano National Park)
Tel. +39 0884 568911
direttore@parcogargano.it
www.parcogargano.it

посета пећинама.
- Превоз аутобусом до Alberobello (BA) и посета 

Alberobello Trulli (УНЕСКО).
Полазак за повратак

Језици италијански и енглески.

 Један водич на сваких  20/25 учесника.

Материјал за школу  Материјали за наставнике: 
три тематске дидактичке јединице из историје, 
природе и пејзажа парка, у ПДФ формату дате 
на компакт диску
Индивидуални материјали: описне табеле и 
табеле за активности прикупљања података

Период догађања  септембар - новембар
март - јун

Могућe активности Могу се извести три дана 
програма (2 ноћења) или четири дана програма 
(3 ноћења) 

Национални парк Гаргано (Gargano National Park)

Трећи дан 
8.30 пре подне /6.30 по подне
Срце парка
- Превоз аутобусом до  Умбријске шуме
- Пут природе. Идентификација 

најрепрезентативнијих врста, анатомска и 
морфолошка разматрања адаптације биљки 
на животну средину.

- “Дај ми шапу”, едукативне активности 
истраживања присуства животиња (отисци 
шапа, гнезда и смотуљци) у Парку.

Ланч пакет на опремљеном делу 
- Посета природњачком Музеју парка.
- Едукативне активности у вези : вегетације, 

животињског  света, геолошког профила и 
пејзажа Гаргана (Gargano).

- Град дрвосеча и тесара.
- “Како је прављена ћумурана?”, едукативна 

игра за откривање производње и корака 
трансформације од дрвета у угаљ.

- Повратак у хотел.
Вечера и ноћење

Четврти дан 
7.00 пре подне/8.00 по подне
Острва парка 
- Укрцавање за Тремити (Tremiti) острва.
- Упознавање са резервама мора.
- Природњачки излет бродом између морских 

пећина и незагађене природе.
- Посета историјском центру острва Свети 

Никола: дворцу и катедрали.
Ланч пакет на опремљеном делу 
- “ Тајне Камења” узорковање стена и 

посматрање фосилних садржаја кроз 
увеличавајуће наочари.

- Едукативна тимска игра “Еко систем”
- Укрцавање за повратак  у хотел.
Вечера и ноћење

Пети дан
9.00 пре подне/5.00 по подне
Puglia
- Превоз аутобусом до Castellana Grotte (BA) и 
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 Програм:
Први дан
9.00 пре подне/8.00 после подне 
- Одлазак до  Еко-образовног кампа и 

планинске куће.
- Смештај учесника у собе.
Прва сесија - Човек и животна средина
- Тема: Човек и окружење, фактори 

равнотеже.
- Пауза за ужину са дискусијом.
- Тема: шуме, концепт, значај, штета. Шуме и 

животна средина.

Пауза за ручак са дискусијом. 

Друга сесија - Планинарење до врха планине  
Kаблар. 
- теме: примери нарушавања природе од 

стране човека. Људи као фактор поремећаја 
равнотеже у животној средини.

- тема: сукцесија, примери одговора природе.
 Ова сесија се реализује кроз споро пењање 

до врха планине  Каблар и приказивање 
позитивних и негативних примера.

Вечера, слободне активности и ноћење

Радионица планинарења и природе у природнoм резервату Чачка   t

Општина Чачак (Čačak)

Природа, мој 
пријатељ

 Природни резерват, под заштитом државе, налази се у централном 
делу Србије.
Природне лепоте и неколико културно-историјских споменика чине 
овај регион интересантним местом за све посетиоце.
Овчарско-кабларска клисура, природни бисер, невероватно 
богата јединственим креацијама, меандери реке Западне Мораве, 
бескрајно зеленило оближњих  шума, манастири, термалне воде, 
биљни и животињски свет, чине велику разноликост коју нуди ова  
територија.
Планине Овчар и Каблар, погодне за планинарење и trekking, нуде 
осам означених планинских стаза  .
Едукативне радионице, из области заштите животне средине и 
планинарења, реализују се за децу од 14 до 18 година, у области 
Овчарско - Кабларске клисуре.
Планирано је да се одвијају у 2 паралелне групе са по 20 учесника.
Једна група би била смештена у планинској кући у Овчар бањи, у срцу 
заштићених природних подручја Овчарско - Кабларске клисуре, а 
друга у еко-образовном  кампу Рошци.
Програм је осмишљен тако да се у средини одвијања   активности 
могу разменити улоге, са главном интеракцијом међу учесницима и са 
циљем да обе групе студената прођу планинарску обуку, као и научно 
оспособљавање.
Комплетна радионица предвиђа избалансиран програм између 
практичних и теоријских активности. До интеракције између група 
долази током заједничких  вечера, као и током  заједничког дела  
програма радионица и обуке .
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ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ:
Општина Чачак (Čačak)
Tel. +381 648 255730
manager@cacak.org.yu
www.cacak.org.yu

Други дан
9.00 пре подне/12.00 после подне
Доручак

Трећа сесија - Концепт одрживог развоја
- Тема: одрживи развој, као стратешки циљ човечанства.
Пауза за ручак и одмор
Четврта сесија - Локална пракса за заштиту животне 
средине
- Примери реализованих пројеката
- Активности на терену са посматрањем природе око Еко-

едукативног кампа.
- Замена места  група и имплементација заједничког дела  Еко-

образовног кампа у селу Рошци, 
Вечера и ноћење

Општина Чачак (Čačak)

Језици српски, енглески

 Један водич на сваких  20/25 учесника.

Материјал за школу  Материјал за радионицу

Период догађања  Од априла до октобра сваке
године

Могућe активности Дозвољено је да се посете околним 
територијама, са  продуженим  трајањем боравка, интегришу у 
предложени програм.
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Поднаслов Откривање неупоредивих природних и историјских лепота
Парка природе “Хутово Блато” и околине

Парк природе Хутово Блато (Hutovo Blato)

 Програм:
Први дан
11.00пре подне/6.30по подне 
- Долазак у парк и смештај у собе
Ручак на тераси мотела “Парк”
- Састанак са водичем и прво упознавање са планом и 

програмом путовања
- Шетња образовним путем
Полазак на путовање чамцима  (фото сафари), шетња стазом 

за  спортски риболов, обилазак језера парка, истраживање 
флоре и фауне мочваре.

- Повратак у мотел
 Вечера и ноћење 

Други дан 
8.00 пре подне/7.00 по подне 
- Школа у природи-Шетња близу брда и преко брда образовним 

путем
Ланч пакет 
- Посета римској вили Mogorjelo 
- Излет до Karavica водопада и посета историјском  граду 

Počitelj
- Повратак у хотел
Вечера и ноћење

Истражујући 
природу!

 Тродневно  образовно путовање која пружа прилику да се изучавају  
и истражују природне лепоте мочварног подручја “Хутово Блато”, и 
околине на југу Херцеговине. 
Кроз директан контакт са готово нетакнутом природом, путујући  
чамцима (фото сафари тура), шетњом  кроз образовне стазе у 
пратњи стручног водича, студенти добијају прилику да уче и 
истражују природну средину мочварног подручја, њен биљни и 
животињски свет. Они ће открити нови свет и искусити пријатељски 
однос према природи уздижући еколошку свест о значају очувања 
животне средине. 
Посета околној територији и упознавање главних историјских места, 
ће обогатити овај образовни пут.
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ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ:
Парк природе Хутово 
Блато (Hutovo Blato)
Tel. + 387 0 36 814715
nikola.zovko.karaotok@tel.net.ba
www.hutovo-blato.ba

Језици Хрватски, енглески

 Један водич на сваких 20/25 учесника

Материјал за школу  Материјали за наставнике: Тематске
дидактичке јединице о историји, природи и пејзажу парка. 
Материјали за појединце: Радна свеска, брошура и постер 
парка

Период догађања септембар-новембар, март-Јун

 Могући додаци: Дозвољено је да се организоване посете са 
водичима околним територијама, са  продуженим  трајањем 
боравка, интегришу у предложени програм.

Трећи дан 
7.00 пре подне/3.00 по подне
- Превоз аутобусом до  пећине Vjetrenica 
- Истраживање пећине  Vjetrenica са стручним  водичем, учење 

о простору под-медитеранске  крашке области у  Херцеговини  
Ланч пакет 
- Повратак у парк, завршни састанак, дискусија о искуствима и 

научени материјал, коначни закључци
- Повратак 

Парк природе Хутово Блато (Hutovo Blato)
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ТРИ ДАНА ЧИЊЕНИЦА, ЛЕГЕНДИ И ЗАБАВЕ У РЕЗЕРВАТУ  ПРИРОДЕ 
НА ОСТРВУ ЛОКРУМ

Општина Дубровник (Dubrovnik)

 Програм:
Први дан
2.00 пре подне/7.00 после подне 
- Превоз градским аутобусом до Старог града
- Добродошлица групи  у новом Природњачком музеју  у 

Дубровнику у историјском центру
- Презентација путовања
- Кратка презентација о историји острва Локрум и  

Природњачког музеја 
- Обилазак градских зидина и других музеја 
- Жичаром на врх Срђ - панорама Старог Града и острва Локрум
Повратак у хотел, вечера и ноћење.

Други дан 
8.30 пре подне/7.00 после подне 
Превоз градским аутобусом до Старог града
- Обилазак акваријум и објеката лабораторије за морска 

истраживања 
- Полазак трајектом из луке Стари град на острво Локрум
- Обилазак Центра за посетиоце на Локруму и Кутка за Мулти-

медије и система веб камера 
Ручак у ресторану на острву, који плаћају учесници
- Обилазак Ботаничке баште и бенедиктинског манастира из 12. 

века 

ИСТРАЖИВАЧИ БЛАГА 
ПРИРОДЕ И ЛЕГЕНДИ

Путовање за откривање природе и историје у месту проглашеном за 
светску баштину под заштитом  УНЕСКО од 1979. На природњачком  
нивоу, Локрум је права оаза: проглашен је за природни резерват  
1963 и Специјални резерват шумске вегетације 1976. Већина биљних 
врста потиче из Аустралије и Јужне Америке, и међу онима које су 
од посебног значаја су  колекција  еукалиптуса, кактуса и сочних  
биљака. Куриозитет животне средине је и мало слано језеро које је 
повезано са морем, посебно погодно за непливаче. Дакле, острво 
садржи хиљаде година богате историје и легенди. Прича се да је и 
Краљ Ричард Лавље Срце имао  овде бродолом на свом путу кући из 
крсташког похода у Палестини  1192 године. Према легенди, краљ 
је започео изградњу цркве, а затим су се бенедиктански калуђери  
тамо населили и створени су вртови и уређене стазе  са егзотичним 
биљкама. Форт Ројал у облику звезде, који је саграђен од стране 
Француске 1806 се налази на врху острва Локрум и нуди прекрасан 
поглед на Дубровник, Цавтат и околна острва. 
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ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ:
Општина Дубровник 
(Dubrovnik)
Tel.+385 20 351 809
mayor@dubrovnik.hr
www.dubrovnik.hr

- Трекинг стазама око острва до  Форт Ројала
- Образовне активности у вези биодиверзитета на  острву, 

идентификација флоре и фауне
- Купање у слани Мртво море
- Повратак трајектом 
Повратак у хотел, вечера и ноћење

Трећи дан
8.30 пре подне/4.00 после подне
Превоз градским аутобусом до Старог града 
- Полазак је трајектом из луке Стари град на острво Локрум 
- Трекинг стазама око острва до  Форт Ројала и дуж утврђеног 

правца за  идентификацију флоре и фауне 
Ручак у ресторану на острву, који плаћају учесници
- Повратак трајектом до луке у Старом граду
Трансфер локалним аутобусом до Аеродрома Дубровник (опција) 
- Обилазак пећине Ђуровић (200 м дужине) испод писте на 

аеродрому

Језици хрватски, енглески, француски, италијански, немачки и 
шпански

Један водич за 50 учесника

Материјал за школу  Мапе градова, водичи - само на енглеском
језику, бесплатно,Табла за туристе ,са планом града Дубровника 

Период догађања септембар - октобар, април 2011 - мај 

 Могући додаци: Дозвољено је да се посете околним 
територијама, са  продуженим  трајањем боравка, интегришу у 
предложени програм.

Општина Дубровник (Dubrovnik)
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Три дана путовања кроз миленијуме, од праисторије до данашњих дана

Национални парк Бутринт (Butrint)

 Програм:
Први дан
Први дан 
9.00 пре подне/12.30 по подне
- Посета Археолошком  локалитету Бутринт (Butrint)
- Путовање бродом до Али-пашине  тврђаве
Заустављање у ресторану за ручак
2.30 пре подне /6.30 по подне
- Екстремно планинарење трекинг стазама дуж планине  

Сотира (Sotira) , између малених долина у предивном 
окружењу парка 

- Превоз аутобусом у Саранду (Saranda) 
Вечера и ноћење

Други дан 
9.00 пре подне/12.30 по подне
- Трекинг (екстремно планинарење) до Диапорита (Diaporit), 

дуж стазе у облику прстена који води око језера
Ручак у ресторану на плажи
2.30 пре подне/6.00 по подне
- Путовање бродом до Бутринта (Butrint)
- Посета манастиру Светог Ђорђа 
- Повратак аутобусом у Саранду (Saranda)
Вечера и ноћење

Назив путовања Бутринт
(Butrint) кроз културу и природу

 Подручје Националног парка Бутринт (Butrint), светске културне 
баштине (УНЕСКО), које је међународно признато по очуваности 
и квалитету својих археолошких налазишта, служи као вредан 
доказ древне и средњовековне цивилизације на територији 
савремене Албаније. Од неолитских племена, Илира, Грка, Тројанаца, 
Македонаца, Римљана, Византинаца, Нормана, Анжуја, Турака и 
Млечана, Бутринт (Butrint),  је у кратко: ... ...
“Микрокосмос од три хиљаде година историје Медитерана ... John 
Julius Norwich”. Парк покрива 86 квадратних километара и његов 
широк спектар станишта-приморске мочваре, морске лагуне, реке 
и отворени пашњаци - су дом многих ретких птица, инсеката, 
водоземаца, гмизаваца и сисара. Бутринт (Butrint)је најбогатије 
место по питању  биодиверзитета у читавој  Албанији и парк 
представља склониште за 26 врста од глобалног интереса за очување, 
као што су testudo marginata, вук и белорепи орао.
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ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ:
Национални парк Бутринт 
(Butrint) 
Tel. +355 0 8522 46 00
butrinti@albaniaonline.net
www.butrinti.org
www.butrinti.com

Трећи дан
9.00 пре подне/1.00 по подне
- Трекинг (екстремно планинарење) до залива Бутринт (Butrint)
Заустављање за ручак
2.00 по подне – Полазак за Саранду (Saranda)
Завршетак Активности 

Језици енглески, италијански, француски, немачки, грчки, 
албански

Материјал за школу  Мапе и друге информације о парку и његовој
природи, на енглеском језику.

Период догађања септембар - новембар, март-мај

Могућe активности Дозвољено је да се посете околним 
територијама, са  продуженим  трајањем боравка, интегришу у 
предложени програм.
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DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. - IT
Tel. +39 0533 57693/694
deltaduemila@tin.it
www.deltaduemila.net

Parco Nazionale del Gargano- IT
Tel. +39 0884 568911
direttore@parcogargano.it
www.parcogargano.it

Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise - IT
Tel. +39 0863 91131
info@parcoabruzzo.it
www.parcoabruzzo.it

Parco Delta del Po Emilia-Romagna - IT
Tel. +39 0533 314003
parcodeltapo@parcodeltapo.it
www.podeltapo.it

Provincia di Ravenna - IT
Tel.+39 0544 258150
arebucci@mail.provincia.ra.it
www.provincia.ra.it

Italian-Bosnian Chamber of Commerce - IT
Tel. +39 0544 481477
Tel. +387 00 271080
camcom@bih.net.ba
marina.vicini.guest@ra.camcom.it
www.cameraitalobosniaca.it

ALISEI - IT
Tel. +39 02 66805260
nfsvilup@alisei.org
www.alisei.org

UniAdrion - Virtual University
of the Adriatic Ionian Basin - IT
Tel. +39 051 2096161
matteo.vittuari@unibo.it
www.uniadrion.net

Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po - IT
Tel. +39 0426 372202
info@parcodeltapo.org
www.parcodeltapo.org

GAL Polesine Delta Del Po - IT
Tel. +39 0425 460322
deltapo@galdeltapo.it
www.galdeltapo.it

ПАРТНЕРИ НА НАП ПРОЈЕКТУ 
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MEDIANTE Association - IT
Tel. +39 051 341734
andrea.cusatelli@fastwebnet.it

Orizzonte soc. coop. a r. l. - IT
Tel. +39 043 2672011
orizzonte.scarl@tin.it
www.cooporizzonte.it

En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia - IT
Tel. +39 040 3788888
p.stuparich@enaip.fvg.it
www.enaip.fvg.it

Comune di Staranzano - IT
Tel. +39 0481 716903
sindaco@com-staranzano.regione.fvg.it
www.comunedistaranzano.it

City of Čačak - SRB
Tel. +32 309 030
manager@cacak.org.rs
www.cacak.org.rs

Natural Park Hutovo Blato - BIH
Tel. + 387 0 36 814715
nikola.zovko.karaotok@tel.net.ba
www.hutovo-blato.ba

Municipality of Dubrovnik - CRO
Tel.+385 20 351 809
mayor@dubrovnik.hr
www.dubrovnik.hr

Mass Media and Environment - ALB
Tel. +355 4 364100
xhmato@icc.al.eu.org

Balkans Youth Link Albania - ALB
Tel. +355 4 223661
marinelalalika@mjaft.org





Координација партнерства: DELTA 2000 soc. cons. a r.l.
Прикупљање текстова и обрада каталога: Atlantide Soc. Coop.
Текстови уређени од стране паркова и партнера који су укључени у пројекат. 

Фотографије:
Michele Guidato Национални парк Гаргано (Gargano National Park), 
Архива фотографија Националног парка Абрузо,Лацио и Молизе (Abruzzo, Lazio and Molise 
National Park), 
Архива фотографија Резервата природе на ушћу реке Исонзо (Isonzo), 
Архива фотографија Парка делте реке По(Po Delta Park) Emilia-Romagna, 
Архива фотографија Регионалног парка Венето (Veneto) на делти реке По, 
Архива фотографија Парка природе Хутово Блато (Hutovo Blato), 
Photographic Архива фотографија Општине Дубровник (Dubrovnik), 
Архива фотографија Општине Чачак (Čačak) и Архива фотографија Националног парка 
Бутринт (Butrint)
Архива фотографија -и Atlantide Soc. Coop. Sociale (Massimo Brizi)

Графика и штампа: Atlantide Soc. Coop. У сарадњи са La Greca Arti Grafiche - IT Forlì (FC) - Tel. 
+39 0543 700324 - Факс. +39 0543 700851 - info@litolagreca.com - www.litolagreca.com

Припремљено: Јун 2010




