
СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДРУШТВА ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ И TA 

KONDOR-TIS 

 Крајем августа 2014. гпдине веселп друштвп физичара упутилп се у ппхпд на некпликп 

Еврппских градпва у циљу пбиласка центара значајних за физику. Друштвп физичара Србије је у 

сарадои са агенцијпм KONDOR-TIS, прганизпвалп стручну екскурзију. Искусни људи из агенције 

упптпунили су кприснп са лепим и прганизпвали праву екскурзију за љубитеље и физике и 

путпваоа. Главни циљ пута бип  је ппсета CERN-а, највећег експерименталнпг ппдухвата 

чпвечанства. Евп малпг „извештаја“ са пвпг занимљивпг, кприснпг и пре свега, леппг путпваоа. 

Нпћна впжоа прекп Хрватске и Слпвеније дпнела нам је јутрп у прелеппм Трсту. Накпн пбиласка 

знаменитпсти града, пбишли смп и Институт за Тепријску физику „Abdus Salem-ICTP“.   

 

 

Очарани лепптпм прирпде, упутили смп се ка Милану, екпнпмскпм гиганту северне Италије. Замак 

Сфпрца, Миланска катедрала, Миланска Скала, музеј Лепнарда да Винчија....самп су деп виђенпг.  

Следеће дпбрп јутрп ппжелелп нам је 

језерп Lago di Gardia и градић Sermione.  

 



  

                                                                                                            

 

Следи наставак пута ка Женеви. Впжоа дплинпм 

Нпваре и Апсте крпз тунел Мпн Блан (11600 m), ппред 

ппзнатпг ски-центра Шампнија и дплазак у Женеву у 

вечероим часпвима.    

 
Преппдне четвртпг дана путпваоа прпвели смп у 

CERN-у, главнпм циљ пвпг путпваоа. 

 



  

У ппслеппдневним часпвима пешачка тура пп Женеви: стари град, катедрала Св. Петра, шетоа дуж 

пбале Женевскпг језера, кпмплекс Палате нарпда, еврппскпг седишта Уједиоених нација... 

Уживаое у прелепим паркпвима, улицама, језеру... Прелеп дан. 

   

 

Следећи дан на ред је дпшап Бeрн – главни град Швајцарске.  

Накпн краћег увпднпг предаваоа и 

презентације, прганизпван је 

пбилазак једнпг дела пвпг 

експерименталнпг чуда мпдернпг 

дпба. 

 



  

Правп уживаое пружила нам је пешачка тура  најдужпм ппкривенпм  улицпм „Kramgasse“, где се у 

згради са брпјем 49 налази стан у кпм су живели Алберт Анштајн и Милева Марић. Ппсетили смп и 

Бернску катедралу са чувеним витражима и градску кулу  Zytglogge са најстаријим сатпм у 

Швајцарскпј. 

  

  

Ппслеппдневне часпвe прпвели смп у екпнпмскпј 

престпници Швајцарске, Цириху. На циришкпм 

грпбљу, Nordheim, ппсетили смп грпб Милеве 

Марић-Ајнштајн . 

Јутрп прпведенп у Врту 

ружа, пдакле се пружа 

величанствен ппглед 

на престпницу... 

 



Обилазак знаменитпсти града на Циришкпм језеру пбухватип је: Niederdorf - пстаци 

средоевекпвнпг града; четврт Schipfe, Lindeenhof са црквпм Светпг Петра, цркву Grossmunster са 

тпроевима кпји дпминирају градпм и сппменикпм Карлу Великпм. 

Шести дан путпваоа прпвели смп у Минхену, центру Баварске. 

   

 А накпн тпга уследила је пешачка тура: Marienplac, Fraukirhe, пивница Hofbrauhaus, градска кућа... 

 

Ппслеппдне седмпг дана путпваоа и дружеоа прпвели смп у Грацу, граду у кпме је студирап 

Никпла Тесла. Пешачкпм турпм пбишли смп Градску већницу, зграду Опере, старп градскп језгрп, 

Технички универзитет у Грацу... 

Уз сјајнпг впдича, пут нам је бип јпш испуоенији. Крпз интересантне приче и пписе сазнали смп 

мнпштвп инфпрмација п култури, истприји и начину живпта у градпвима кпје смп ппсетили, али и 

кпје смп на путу запбишли. У свакпм ппсећенпм месту, накпн заједничкпг пбиласка, слпбпднп 

време смп искпристили да пбиђемп детаљније пнп штп је нама привлачнп. Билп је пвп псам дана 

прелеппг искуства, дружеоа, нпвих ппзнанстава и раја за пчи и физичара и путника.  

Ппсетили смп Музеј 

технике, највећи у Еврппи... 


