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Kosowo - Djeravica 

 

Gdy schodziliśmy w Macedonii ze szczytu Korab, podjęliśmy decyzję, że nie pozostajemy na 

kolejny nocleg w tym miejscu, lecz przemieszczamy się do Kosowa. Tak też uczyniliśmy  

i około 15.30 wyjechaliśmy w dalszą podróż. Trasa, którą podróżujemy, ma długość 259 km,  

a prognozowany czas potrzebny na jej przebycie wynosi prawie 8 godzin. Na granicy 

jesteśmy o 17.30. Za kilkanaście minut jesteśmy już w Kosowie, gdzie zaraz po 

przekroczeniu granicy, należy zakupić obowiązkowe ubezpieczenie samochodu za 15€.  

Droga, jaką wybraliśmy, nie należała do szybkich więc nasza podróż była w miarę spokojna, 

jeżeli można użyć takiego określenia, podróżując po Kosowie, gdzie zasady ruchu traktują  

z przymrużeniem oka. Gdy dojeżdżamy do Decani, jest już ciemno. Przejeżdżamy obok 

Monastyru strzeżonego przez oddziały KFOR-u. Dalej jedziemy polną drogą pokrytą dużą 

ilością pyłu. Chcemy dojechać praktycznie w miejsce, skąd zamierzamy rano wyjść na szlak 

42°34'58.4"N 20°09'50.2"E 

Gdzieś przy lesie, zatrzymaliśmy samochód z zamiarem odpoczynku. Nie spodziewaliśmy 

się, że po prawej stronie drogi mogą być jakieś osady. Mieszkający tam mężczyźni dostrzegli 

naszą obecność i zaczęli pokrzykiwać, chyba w języku albańskim. Przejechaliśmy trochę 

dalej, ale oni nie odpuszczali. Światełka latarek podążały w naszym kierunku. Zaczęliśmy się 

do nich odzywać. Gdy do nas doszli, zaraz zapytali czy, jesteśmy może z Serbii. 

Odpowiedzieliśmy, że nie. Trudno było się z nimi dogadać, ponieważ nie znamy albańskiego. 

Jeden zapytał, czy może znamy niemiecki. Odpowiedziałem, że tak i powiedziałem, że 

idziemy następnego dnia na Djeravicę i chcemy przenocować w samochodzie. Gdy to 

usłyszeli, odparli, że możemy spać u nich. Podziękowaliśmy, mówiąc, że pozostaniemy w 

samochodzie. Mieliśmy ze sobą "wiśniówkę" własnej roboty, którą im daliśmy. Bardzo się 

ucieszyli i oddalili się. Było już około 23 -ciej więc zaraz poszliśmy spać. 

Rano około 6.30 startujemy samochodem dalej, do miejsca skąd wyjdziemy na szlak czyli, 

Doliny Rupa.  Nad rzeką przygotowujemy sobie śniadanie oraz ciepłą kawę na przebudzenie. 

Warunki do pikniku są wspaniałe. Wokół tylko las i rzeka. Na horyzoncie nie widać żywej 

duszy. Po przepakowaniu rzeczy oraz schowaniu zbędnych elementów z wnętrza do 

bagażnika samochodu o godzinie 7.00 wyruszamy poszukiwać szlaku.  

 

 

https://mapa.targeo.pl/Wakacje_2018,plan_5COaENeXh625n89v8wR3tX3Q
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Po kilkunastu minutach w końcu idziemy szlakiem ku górze. Szlak przecina się z drogą i 

gdzieś zanika jego oznaczenie. Cały czas podążamy więc drogą, która po wyjściu z lasu 

podąża w kierunku rozrzuconych na zboczach gór osad. Troszkę błądzimy, ponieważ nigdzie 

nie znajdujemy szlaku. Pytani o drogę "tubylcy" wskazują, różne kierunki i opcje. Idziemy 

trochę na wprost, ścinając zakosy drogi. Po podejściu pod wzniesienie  na grani widzimy 

dolinę, za która znajduje się kolejne wzniesienie.  
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Błądzimy kilkadziesiąt minut, zanim znajdziemy sposób na dostanie się na widoczne przed 

nami wzniesienie. Gdy w końcu wychodzimy na wywłaszczenie po lewej widzimy kolejne 

wzniesienie i prawdopodobnie nasz cel, czyli szczyt  Djeravica  2656 m n.p.m. Pojawia się 

też oznaczenie czerwonego szlaku.  Podchodzimy szlakiem coraz to wyżej, aby w końcu o 

godzinie 11.30 stanąć na szczycie. Nie ma na nim oprócz nas nikogo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UbhA7NzqGVs
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Robimy pamiątkowe fotki i pozostajemy na nim, aby chwilę odpocząć. Za klikanaście minut 

dołączają do nas turyści z Hiszpanii. Miło się z nimi rozmawiało, ponieważ znają oni też 

nasze góry oraz otaczające je miasta mniejsze i większe.  

 

 

Około 12 tej ruszamy na dół. Wybieramy inną możliwość zejścia na dół do dolinki.  Tym 

razem szybko schodzimy na dół i idziemy doliną, prawie do końca, po czym skręcamy  

w lewo, przechodząc przez przełęcz na drugą stronę. Gdy dochodzimy do zabudowań, 

wchodzimy na drogę, którą tym razem idziemy, aż do miejsca, gdzie pozostawiliśmy 

samochód. O godzinie 14.18 jesteśmy już obok samochodu. Korzystając z faktu, że 

parkujemy nad rzeką, robimy porządną toaletę. Po odświeżeniu  i zjedzeniu ciepłego obiadku 

(oczywiście z puszki) ruszamy w kierunku domu. Mamy zamiar nocować gdzieś przy 

autostradzie na terenie Serbii a następnego dnia jechać dalej do domu. 

 

Koszty:  

- opłata ubezpieczenia  -15€,  

 
 

Zobacz film 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fgmLCigVlSg

