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Застава ПСД „ПОШТАР“ на четири највиша врха Балканског полуострва

Друштву на дар за 60. рођендан
Панинари из Новог Сада, уз помоћ пријатеља из Бугарске, организовали су
осмодневни програм, од 10. до 18. јула 2015. године, планинарима из Словеније, ПД „Лисца“ из
Севнице (35). Боравили су на Рили и Пирину у Бугарској и на Олимпу у Грчкој.
Попели су се на четири највиша врха Балканског полуострва.
Водич завршних успона био је Боривоје Вељковић (ПСД „Поштар“).
Реализација програма почела је у Бугарској разгледањем Софије.

Јован Радош (ТА „Навигатор“) био је организатор и рерализатор програма овог трекинг
путовања. На Рили, боравили смоу Боровецу, База нам је био хотел !Самоков“. На Пирин
планини боравили ссмо у Банском у хотелу „Бандерица“. У Грчкој смо били стационирани у
хотелу „Лито“ на домак Литохора и Плаке Литохоро.

Рила
По доласку у ски - центар Боровец (1300м) на Рили дочекала нас је Матијана,
председник планинарског друштва „Рилски турис“ из Самокова. Сместили смо се у хотел
„Самоков“. Поранили смо и после доручка првом жиичаром у 08:30 часова превезли смо се до
врха Јастребец (2369м) где се налази последња, излазна, станица кабинске жичаре. Временски
услови идеални за планинарење. Сунчано са благим поветарцем.
Крећемо око 09:00 часова. Стаза лагана блага до дома „Мусала“ (2839м). Кратка пауза
за освежење. Успон настављамо поред рилских језера до Склоништа код Леденог језера. Још
око 45 минута било нам је потребно до врха Риле, Мусала 2925,40м, највишем врху Бугарске и
Балканског полуострва. Први водич био је Борислав Вардаров из Самокова. Ја сам био други
водич у колони. На зачељу колоне био је Јанко из Словеније.
Један сат боравили смо на врху. Снимци за успомену. Повратак назад истом стазом.
Око 16 часова стигли смо на Јастребец, а већч у 16:30 стигли смо до Хотела.

Препешачили смо око 13 км, савладали око 556 м висинске разлике при успону
и провели 8 часова на терену. Следе други део Пирин и трећи део Олимп. Текст и снимци: Боривоје Вељковић

