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BARANJA 
subota i nedjelja 29. i 30. RUJNA 2018. 

 
 Regija Baranja svojim se većim dijelom (80 %) nalazi u Mađarskoj, a manjim dijelom u Hrvatskoj. 
Sjeverna granica hrvatskog dijela Baranje se podudara s državnom granicom prema Mađarskoj, 
zapadnu i južnu granicu Baranje čini rijeka Drava, a istočnu Dunav. To je izrazito ravničarski kraj u čijem 
se sjeveroistočno dijelu nalazi Baranjska lesna zaravan u sklopu koje je Bansko brdo s najvišim vrhom 
Kamenjakom (243 m).  
 Baranju smo odlučili posjetiti u vrijeme kada se javljaju prve jesenje izmaglice na mirnim 
ravnicama ukrašenima prvim jesenjim žutim listovima, kada je urod pobran i pohranjen i mošt još 
uvijek vrije. Vrijeme je to kada je glavnina godišnjeg posla obavljena i kada započinje vrijeme lagodnijeg 
života i užitaka, vrijeme prvih jesenjih zabava i proslava. 
 Cilj nam je proći kroz najveći dio Baranje svjesno izostavivši područje Kopačkog rita jer je ostatak 
Baranje manje poznat i organizacijski ga je teže obići bez osobnog auta. Ruta kojom ćemo se kretati je 
Zagreb – Osijek – Bilje – Grabovac – Karanac – Kneževi vinogradi – Suza – Zmajevac – Batina – Draž – 
Topolje – Kneževo – Beli Manastir – Osijek – Zagreb. Neka mjesta ćemo posjetiti, a kroz neka ćemo se 
samo provesti.  
 
 U subotu u 7,00 sati krećemo iz Zagreba iz Trnjanske ulice iza dvorane Lisinski. U Osijeku će nam 
se priključiti vodič koji će nas voditi baranjskim planinarskim stazama. Vozimo se dalje preko Bilja i 
Grabovca do Karanca. Uspinjemo se na Kamenjak na Banskom brdu, spuštamo do Popovca i vraćamo 
se natrag u Karanac. Ukupno oko tri sata hoda. Tko neće hodati ostaje razgledati Karanac. Odlazak u 
Suzu i smještaj u ugostiteljski objekt Piroš čizmu gdje nas čeka piće dobrodošlice i pogačice.  
 Predvečer odlazimo u posjet keramičkoj radionici Asztalos nakon čega odlazimo u ugostiteljski 
objekt Kolar na večeru (roštilj s pekarskim krumpirom, salata i štrudla od sira). Spavanje u Piroš čizmi. 
 
 U nedjelju bogati seljački doručak u Piroš čizmi nakon kojeg krećemo hodati od Zmajevca do 
Batine što je 2,30 do 3 sata hoda. Razgled Batine i odlazak na ručak u Draž (baranjski gulaš s prilozima, 
salata, kruh, vino koliko tko može popiti). Odlazak preko Kneževa, Belog Manastira za Osijek, odnosno 
Zagreb. Predviđen je dolazak u Zagreb oko 21 sat. 
 
 
Cijena: 460 kn 
 
 
Prijave za izlet srijedom u prostorijama Društva ili se javiti vodiču. 
 

Informacije o izletu:  

Hrvoje Zrnčić, 098 9 567 335, hrvoje.zrncic@gmail.com 

 Za Kapelu: 

Hrvoje Zrnčić 
 


