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11. дан 
Блажево – долина Ибра – Рудник – Београд 

 

Неколико дана проведених на обронцима Копаоника већ су наговештавали да је 

време за повратак у Београд. Поново улазимо у заштићену зону националног парка, 

посматрамо четинарске шуме, удишемо свеж планински ваздух и поглед нам остаје на 

пространим засадима малињака. Прву паузу правимо у територијално најближој бањи 

туристичком центру Копаоника, познатој по термоминералним изворима температуре 

од 38-78,5-80 оC. Непосредна близина Копаоника као најатрактивније зимско–

туристичке дестинације, једни од најтоплијих извора наше земље, пријатна клима, као 

и велики број места који погодују излетничком туризму су добра основа за туристички 

развој Јошаничке Бање, која уједно и оправдава назив „зелена врата Копаоника“. Нисмо 

могли да прођемо, а да не застанемо код споменика Милунки Савић који представља 

једини споменик у Србији подигнут у знак сећања на хероину Балканских ратова.  

Ибарска магистрала према Краљеву нас води долином Ибра и била је главна 

артерија немањићке Србије. Због тога, долину Ибра називају Долина историје, Долина 

краљева и Долина јоргована, по јоргованима које је посадио краљ Урош I у част 

доласка његове супруге Јелене Анжујске. Околина Ибра би се могла назвати и Долина 

бања јер се у непосредној близини налазе Матарушка, Богутовачка, Јошаничка, 

Новопазарска и још неколико бања. На двадесетак километара јужно од Краљева 

указује нам се град Маглич, саграђен на стрмој падини Столова коју река у широком 

луку обилази. Тврђава је припадала цркви и основна намена јој је била одбрана 

манастира Жиче и Студенице, као и контрола улаза у Ибарску клисуру.  

У непосредној близини Краљева, смештена је Студеница, јeдан од највeћих и 

најбогатијих српских манастира који је током својe историјe одолeо чeстим нападима 

Турака, зeмљотрeсу и пожару. Сматра сe да јe манастир Студeница убeдљиво најлeпши 

од свих српских манастира и из тог разлога јe понeо назив Мајка свих свeтиња. Уз 

пратњу водича, обилазимо читав комплекс манастира, а затим пут настављамо према 

Краљеву. Када од Краљева пођете према Матарушкој бањи наићи ћете на Жичу. 

Препознатљива је по црвеној фасади и нетакнутој природи. Тихим и умилим гласом 

љубазна монахиња нам говори о историјату манастира, а гостима из Русије је 

припремила краћи документарни филм како би се на очигледан начин што боље 

упознали са његовом прошлошћу. У близини манастира правимо паузу за ручак, а 

након тога застајемо на Руднику и путем преко Тополе, стижемо у Београд. 
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