
 

 

 

 

11. дан 
11.09.2019. – Јалта – Артек – Винарија Масандра 

 

Програм почиње у 8 сати поласком ка најпознатијем омладинском одмаралишту - 

кампу Артек. Пролазимо поред планине Ајудак (500 м), а која је изузетно важна како за 

Јалту тако и за сам камп Артек. Ајудак је планина која се на обали мора завршава 

каменом громадом која обликом подсећ на фигуру медведа који пије воду из мора. 

Карактеристична је по томе што је то лаколит, тј. окамењена магма вулкана који није 

имао ерупцију. Такође, ова планина има велику симболику за камп Артек. Сви 

полазници који учествују у програмима Кампа како би постали ,,Артековци” морају да 

се попну на врх Ајудака. Осим Ајудак планине имали смо прилику да видимо како 

обронке тако и највиши врх Кримских планина, Роман Кош (1545 м). Оне су 

карактеристичне по томе што су им врхови делимично уравњени. Овакви врхови се 

називају Јаиле.  

Камп ,,Артек” је намењен деци из читаве Русије, али и иностранства. Деца се овде 

образују и уче различитим вештинама које ће им користит у животу. Почетак историје 

Кампа везује се за 1903. годину, односно подизање првих здања која су саградили 

супружници Олга и Владимир Блињин. Камп је званично основан 16.6.1925. када су 

лекари дошли на идеју да отворе болницу за децу оболелу од туберкулозе. Клима, 

близина мора и планински ваздух су деци давали велике шансе за оздрављење. Током 

Другог светског рата камп је био у потпуности порушен тако да су данашња здања верне 

копије првобитних. У време СССР-а овај камп је био највећи у земљи и био је намењен 

ученицима и студентима. Комплекс се састоји од 10 појединачних целина од којих је 9 

данас у функцији. Највећи број њих је реновиран али постоје и они који су здржали свој 

оригинални изглед из шездесетих година. Прва смена од 90 полазника у Камп је стигла 

16.6.1925. године. У склопу Кампа се налази споменик посвећен баш овом догађају. 

Споменик је у виду човечуљка по имену Апсолут који по предању одржава дисциплину 

на часовима и другим активностима на програмима Кампа. 

Свака од десет целина у комплексу има свој назив, а неки од њих су: Лазурни, 

Чемпресов, Сунчани, Плави, Шумски, Морски итд. Комплекс се простире на дужини од 

7,5 км обале Црног мора и обухвата површину од 270 хектара. Саме плаже заузимају 5 

километара обале. Потпуно је изолован, поседује сопствене плаже, ресторане, продавнце 

и остале објекте који учесницима омогућавају комфоран боравак. Такође Камп у свом 

поседу има и пловила (чамце и бродове) која се користе за обиласке, истраживања и 

обуку на мору. 

Смештајни капацитети су око 4.000 гостију истовремено. Тренутно је у изградњи 

Сунчани комплекс чије се отварање очекује 2020. године чиме ће се смештајни 

капацитети проширити за још 1000 места. У склопу Кампа налазе се и два музеја: 

наутике и историје Артека. Како је комплекс изузетно велики, домаћини су за потребе 

нашег обиласка обезбедили локални аутобуски превоз којим смо ишли од од једне до 

друге локације унутар комплекса. У склпу сваке од десет целина налази се трг који има 

велики значај у цремонијама отварања и затврања појединачних програма, тј. у 

церемонијама почињања и завршавања смена учесника у кампу. Полазници Кампа имају 



свој мото: ,,Једном артековац, увек Артековац!”. Комплекс одликује велики 

биодиверзитет аутохтоних и алохтоних врста биљака. Ту се налази велики број 

различитих врста палми, маслина, ловора, четинара као и велики број цветница. 

Традиција је да се маслине са стабала старих и преко 200 година ручно убирају од стране 

младих артековаца и да их касније обрађују и припремају. У склопу кампа се налазе 

мањи и већи спортски комплекси са теренима и затвореним базенима, као и спортски 

стадион капацитета 7.500 места.  

По завршеку посете кампу смо уживали у ручку а након тога у слободном времену. 

У касним поподневним сатима, наши домаћини су нас одвели у обилазак најзначајније 

винарије на Криму и на дегустацију најбољих кримских вина. Винарија Масандра је 

највећи произвођач вина на Криму, саграђена крајем 19. века. Изградњу је организовао 

руски кнез Лав Галицин. Касније је по указу Цара Алекандра III основана фирма ,,Руске 

винарије”. Прво су саграђени подруми а потом је формиран и комбинат. Галицин је 

направио изузетно добру винотеку са великим бројем различитихј врста вина из целог 

света. Најстарије вино које се чува у подрумима ове винарије датира из 1775. године. У 

свом поседу винарија има преко 1.000.000 архивских боца вина. До 1991. године нису 

имали одобрење и прилику да их продају. Када су добили дозволу, одлучили су да 

ограниче продају на 42.000 боца годишње. Ова винарија је 1988. године уписана у 

Гинисову књигу рекорда као винарија која има најстарије вино, највише боца архивских 

вина и највећу годишњу продају истих. Након обиласка подрума домаћини су нам 

организовали садржајну и едукативну дегустацију.  
 

 



 
 

 
 

 



 
 

  
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


