12. дан
12.09.2019. – Јалта - Севастопољ
Данашњи дан почео је на веома необичан и буран начин. Добар део учесника Кампа
је пробуђен рано, у 6:30. Буђење је узроковано наизменичним паљењем и гашењем светала
по собама. То је било дело једног симпатичног малог дечака, старости између 3 и 4 годинe.
Како је дечак успевао да уђе у закључане собе, остало је енигма. Ипак, њега, његове три
нешто старије сестре и оца испраћамо тог јутра са симпатијама. Након доручка крећемо
из Јалте ка Севастопољу. Прва знаменитост коју обилазимо је Фароска црква, односно
црква Св. Васкрсења, која се налази на око пола пута до Севастопоља. Градња цркве је
започета 1888, а завршена 1892. године. Црква је изграђена по иницијативи цара
Александра. Наиме, док је путовао возом на Крим, догодила се несрећа - сто путника је
погинуло, међу њима и део његове породице. Александар је, са још 20 путника, преживео
несрећу и желео је да се баш на овом месту изгради црква, да буде видљива свима који
туда прођу. Након обиласка цркве, на кратко застајемо на прелепом видиковцу, који
пружа невероватан поглед на море, огромне стенске одсеке, али и на већ поменуту цркву.
Стижемо у Севастопољ, град основан 1873. године. Дубоким заливом подељен је на
северни и јужни део, који још увек нису директно повезани мостом. Тачније, из једног у
други део града, могуће је доћи добро организованим воденим превозом. Обилазимо
јужни део града. У граду се налази 4-5 дубоких залива (бухте), а ми накратко застајемо
код најпознатијег – Артиљеријског. Обилазимо најпре позориште града Севастопоља, а
надомак истог налази се његов најстарији хотел – Севастопољ. Хотел је направљен у стилу
романтизма, са елементима модерне. Такође, организована је и посета Делфинаријуму,
где се лети често организују дешавања за туристе.
Након вечере, организовано је дружење уз вино и торту, поводом рођендана једног
од чланова Кампа, а потом смо наставили са обиласком града. Пролазимо Великом
морском улицом, која је друга најстарија улица града. У 19. веку, овде живе богати
трговци. Наилазимо на споменик адмиралу Лазареву, који је учествовао у Кримском рату
(1853-1856. године), а био је и један од првих људи на јужном полу.
Оно што је за Београд Победник, за Севастопољ је са сигурношћу Споменик
потопљеним бродовима, подигнут 1905. године. Прича коју са собом носи овај споменик,
јако је занимљива, помало и тужна. Наиме, током Кримског рата, 1854. овде се водила
једна од најзначајнијих битака. Када су француска и енглеска војска својим флотама
опколиле град, руси су били принуђени да потопе све бродове (међу којима и седам веома
значајних), како би спречили непријатеље да заузму град. Од 1905. све до данас, без
обзира на бројне догађаје и ратове, споменик је очуван у готово неизмењеном стању.
Следећа знаменитост је Грофско пристаниште, изграђено 1874. године, само годину дана
након оснивања самог града. Потом је уследио обилазак тзв. Вечног огња. На овоме месту
ватра непрестано гори, у част великог броја погинулих у Другом светском рату, како
војника тако и цивила. Након дуге шетње, правимо нешто дужу пузу за одмор у једном од
успутних локала, да саберемо утиске и испланирамо наредни дан.

