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Извештај са дводневног излета на

РАЈАЦ И СУВОБОР
ПОЛАЗАК: 27. март. 2015. Петак. У 16:00 часова, МИНИ-БУСом кренули смо са
паркинга код железничке станице, испред старе локомотиве у Новом Саду.
ТРАСА путовања у одласку: Нови Сад –Стара Пазова – Београд/Остружница – Љиг
– Рајац. Око 20 часова сместили смо се у апартманским објектима „КОЛУБАРА“ на Рајцу.
ПРОГРАМ: Субота, 28.март 2015. Устајање у 07:00 часова. Доручак и рипрема за
полазак на пешачку туру. Киша, магла или облак.
Десет учесника упутило се у шетњу до војске и натраг. У поподневним и вечерњим
часовима снег. Температура се спутила испод 10 степени.
Недеља, 29.март 2015. После доручка, планиран је полазак око 08:00 часова на
преподневно пешачење из круга апартмана „КОЛУБАРА“ на стазу ка Добрим водама и
врха Сувобора, а назад преко врха Рајац до 13:00 час. Због лошег времена није све било
по плану. Поделили смо се у две групе. Сви смо се попели на врх Рајца (848м). Осморо се
вратило назад у „Чика Душков дом“, а смелија и опремљенија половина је пешачила до
планинарске куће Добре воде и назад. Стаза је само преко Вучјег дола била блатњава, а
остатак под влажном травом и снегом.
Препешачили смо у оба дана око 18 км. Висинска разлика успона и силаска била је
по 300м. Било је 16 учесника излета.
Закључак: Да је у недељу било кишно време као у суботу, излет бих схватио као
казну. Сунчан недељни дан нам је омогућио да уживамо у видику на врхове Овчара,
Каблара, Риора, Букуље и Рудника који су извиривали изнад ниске дневне маглине.
Расположење се поправило. Добро каже један Пољски мислилац: „Кад Сунце сија и на
гробљу је веселије“. Ипак је овај излет био награда за све.
ПОВРАТАК: 29.март 2015. После ручка, око 15:00 часова кренули смо ка Новом
Саду истим путем којим смо путовали у доласку. У Нови Сад планирамо долазак око 20 ч.
Цветин Ристановић

