Romanija, Jahorina, Trebević, Sarajevo
11.‐ 13. 05. 2018. godine
У организацији ПД Јосиф Панчић Полицајац планинари из Београда посетиће ће
чувену планину Романију. На изузетном локалитету, обићићемо пећину Старине
Новака, Јахорину и Требевић... Туристички – пешке обићи ћемо Сарајево; Ово треба
да буде баш права акција за хедонизам и уживање. Није напорно, а има шта да се
види и доживи.
ЦЕНА АКЦИЈЕ: Превоз, смештај и храна возача, организациони трошкови 2800,00, два
ноћења у планинарском дому 10Е, на бази 18 учесника;
ХРАНА И ВОДА: Из ранца, у дому је могуће договорити доручак за 2Е и ручак за 4Е;
ПРОГРАМ АКЦИЈЕ:
Петак‐11.05.2018.год. – Полазак у 17:30 часова са угла Сарајевске и Дринске. Долазимо
у село Стајна, око 23:30 Смештај и ноћење у планинарском дому.

Субота‐12.05.2018.год.‐ 08,30 час‐ Полазак на стазу: с.Стајна‐ 960м, Новакова пећина,
с.Стајна. Ако буде расположених планинара једна група ће се попети на врх Лупоглав
(1653м н/в), ручак и ноћење у планинарском дому. На пешачењу ћемо провести у
зависности од стазе којом ће се кретати, око 6‐8 часова, стазе су прикладне и за
учеснике са слабијом кондицијом...

Недеља‐ 13.05.2018.год ‐ 07,оо час‐ Одлазак возилом на Јахорину, oko 8:00 полазак на
стазу до највишег врха Јахорине Огорјелица (1907м н/в), група која буде хтела да иде
даље преко Требевића до Сарајева биће ускраћена за посету Сарајеву. Остали крећу у
обилазак града, неколико знаменитих локација, нажалост овог пута нећемо имати
времена да обиђемо чувени Земаљски музеј, али у сваком случају видећемо стари
део Сарајева. После ћевапа на Баш Чаршији, крећемо за Београд. Очекивано време
доласка је у 23:00.

НАПОМЕНА: За учешће на овој акцији није обавезна је већа физичка припремљеност,
акција је погодна за све учеснике.
Пријаве уз обавезну аконтацију од 2000 дин до уторка 08.05.2018.год. Уз пријаву
доставите: име и презиме, име клуба, бр.пл.књ. учесника, опционо је, ЈМБГ или
датум рођења и број телефона.
Водич:
Помоћник:

Предраг Голубовић бр.532. ПСС-а 064-113-60-82 golub1@gmail.com
Поповић Мариа 0692588518

Сваки планинар који се пријави на акцију учествује на сопствену одговорност!

