Jak se k nám dostanete
Pěšky – Do Srbska vedou tři značené turistické trasy. Žlutá vede
z Kody přes centrum obce až do Svatého Jana pod Skalou.
Červená, jedna z nejstarších u nás (Cesta Vojty Náprstka), zavede
výletníky ke Kubrychtově Boudě, na její trase leží Bubovické
vodopády. Od Kubrychtovy boudy pak do centra Srbska vede
modrá trasa.
Na kole – Obcí prochází populární cyklostezka Po stopách
českých králů, která propojuje Nižbor, Karlštejn, Beroun, Točník
a Žebrák. Do obce také vede Stezka sv. Ludmily, která prochází
přes Tetín.
Vlakem – Nejpohodlněji se lze do Srbska dostat vlakem. Ze stanice
Praha hl. n. netrvá cesta ani hodinku.
Autem – Parkování v obci je možné pouze na vyznačených
místech v ulici Za Vodou.

Služby a minipivovar Srbecký lok
Najdete zde mnoho možností k občerstvení. Od několika
sezónních stánků, obchod, až po vybavené hotely. Jednou
z možností ubytování a stravování je Camp Srbsko, v němž byl
v roce 2018 založen minipivovar Srbecký lok. Pivo se vaří ve dvou
lodních kontejnerech, ochutnat lze Petrův ležák a Mirkovu desítku,
na Velikonoce pak zelené pivo.
Hotel U Berounky
www.hoteluberounky.cz
 311 622 395

Hotel Elma
www.hotelelma.cz
 311 623 316

Restaurace a penzion U Lva
www.penzionulva.cz
 603 204 843

Camp Srbsko
www.campsrbsko.cz
 775 985 576

Restaurace a penzion U Kapličky
www.ukaplicky-srbsko.cz
 311 624 731

Restaurace U Nádraží
 776 316 011
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O Srbsku
První písemná zmínka o vsi Srbsko pochází z roku 1482, kdy
je v účtech hradu Karlštejna zmíněno, že Martin rybář ze Srbska
koupil část lesů. Rozvoj obce je pak spojen s otevřením několika
vápencových lomů. První byl otevřen v roce 1882 firmou J.
Tomášek.
Srbsko se rozkládá na obou březích řeky Berounky, 6 km
jihovýchodně od královského města Beroun, v kotlině obklopené
vápencovými skalami, přímo v centru CHKO Český kras. Srbsko
by se s nadsázkou dalo nazvat vesnicí potoků, do Berounky
se nad obcí vlévá říčka Loděnice neboli Kačák. Obcí také
protéká Bubovický potok, který vytváří na úpatí vrchu Doutnáč
krásné vodopády. Z pravé strany Berounky se pak vlévá Kodský
potok, který přitéká z osady Koda a protéká divokým Údolím
děsu. Císařský potok teče z Císařské rokle, v níž vytváří krásná
travertinová jezírka.

Naučná stezka Srdcem
Českého krasu
Nová naučná stezka Srdcem Českého krasu, která byla vybudována
v roce 2020, začíná v centru Srbska a končí na soutoku Kačáku
s Berounkou. Stezka obsahuje celkem 18 zastavení na 9 km dlouhé
trase a seznamuje návštěvníky s přírodním bohatstvím a historií
národní přírodní rezervace Karlštejn, která se na území Srbska
rozkládá. Na každém ze zastavení je vždy nějaký námět pro
pozorování přírody, cílem je podnítit zvědavost návštěvníků. Některé
tabule stezky jsou doplněny i interaktivními dřevěnými prvky.
Další zajímavostí naučné stezky je zachování některých informačních
tabulí její předchůdkyně – bývalé naučné stezky Národní přírodní
rezervace Karlštejn, která vznikla již roku 1989. Původní informační
panely naleznete na zadní straně těch současných, a tak máte
jedinečnou příležitost porovnat, jak se dělaly naučné stezky před třiceti
lety a jak se dělají dnes.

Kultura a sport
V Srbsku to žije bohatým kulturním životem. Každoročně je
pořádán masopust, zdobení velikonoční lípy, dětský den,
královský průvod, svatováclavské posvícení, drakiáda, mikulášské
odpoledne a další akce. Na břehu řeky Berounky se nachází
fotbalové hřiště a nové víceúčelové hřiště, kde se hraje především
tenis, volejbal a nohejbal.

Turistické informace
Turistické informace poskytuje občerstvovací kiosek pod srbeckou
železniční stanicí. Kromě občerstvení je možno zakoupit pohledy,
turistické známky a vizitky a jiné upomínkové předměty.

