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Осамдесет година
од устанка у Србији
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ЈУН 2021.

ФОТОГРАФИЈОМ И РЕЧЈУ
Аду Циганлију називају
београдским морем

Многи хотели поседују и базене за пливање

У сенци крошње у Врњачкој Бањи

Бованско језеро представља прави драгуљ

Ђавоља варош се прочула широм Европе

Годишњи одмори у условима претње опаке болести

ОБНАВЉАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

Д

На селу је последњих година развијен сеоски туризам

Није мали број дестинација где је
туристима доступно јахање

уго већ траје пандемија вируса корона, која је пореметила животе већине људи и учинила да се многи
осећају отуђено. Прошлог лета мало ко је негде ван
пребивалишта отишао на годишњи одмор. Овог лета, захваљујући пре свега масовној вакцинацији, делимично
смо се ратосиљали велике пошасти. Део мера за заштиту од заразе је ублажен, тако да су и државе које имају
развијен туризам ублажиле услове за улазак и боравак
на њиховој територији.
Током јуна, према расположивим информацијама, део
војних пензионера боравио је у Грчкој и Црној Гори, на
основу уплаћених аранжмана за прошлу годину, које нису могли да искористе због короне.
Овогодишња туристичка сезона већ је у пуном јеку. Већина војних пензионера, по свему судећи, годишњи одмор провешће на селу, односно у оквиру домаћих
туристичких дестинација. С једне стране новац улажу у
децу и унуке, да млађи осете благодети туризма, а с друге испољавају опрез како не би постали плен опасног вируса.
Србија је препуна занимљивих крајева у којима
свако може да се активно одмара, обнови снагу и
припреми за нове животне напоре. Планине су током лета извор чистог ваздуха, природних лепота,
стаза за шетњу и успона до достижних врхова. Реке
и језера пружају услове за расхлађивање и пливање, а бање су места где се могу ублажити тегобе разних болести, али и подићи ниво општег стања
организма.
После годину и по дугих стрепњи, борби са вирусом, избегавања контаката, ношења маски и свакојаких других ограничења, дошло је време за неку
врсту предаха и активног одмора. Ефекти ће се већ
брзо осетити.
Треба ојачати и припремити се за јесен, јер вирус
не мирује.
З. П.

Ртањ је прошаран бројним стазама за шетње

Борско језеро све је посећеније
Лети гондоле на
Копаонику представљају
туристичку атракцију

Кучајске планине:
Прскало је један од
ретких водопада у
Србији

