ПСД „Поштар“ Нови Сад
СУ ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКО ДРУШТВО „ПОШТАР“ НОВИ САД
21000 НОВИ САД, улица Народних хероја бр.2,
Телефони за контакт: канцеларија Телефон: 021 4848-539,
- 060 633-5124 - Томислав Стаменић, председник,
- 062 621 217 - Катарина Паљић,секретар,
- 064 292 89 73 - Владимир Кандић, начелник.
Е–пошта: psdpostar@gmail.com e-сајт: www.psdpostar.org.rs
ПИБ:102676375, Жиро рачун:310-7748-55 НЛБ Континентал банка Н.Сад

Пођите са нама на планинарење

СТАРА ПЛАНИНА - МИЏОР 2169 мнв
Полазак: Из Новог Сада у петак, 28. јуна 2019. године у 11:00 часова, са паркинга
испред железничке станице код старе „музејске“ локомотиве.
Путоваћемо преко Београда ка Нишу па преко Сврљига и Књажевца до Калне. Смештај је
обезбеђен у хотелу „Јелен“. Собе су конфорне двокреветне.

Програм: Субота, 29. јуни 2019. године, устајање у 06:00 часова. После доручка
припрема за одлазак до Бабиног зуба (1757 мнв) одакле крећемо на пешачење – успон до
највишег врха Старе планине Миџор (2169 мнв). Повратак истом стазом.
До врха и назад, укупна дужина стазе је 16км, висинска разлика успона је 412 м.
Недеља, 30. јуни 2019. године, устајање у 07:00 часова. После доручка одлазак до
водопада у подножју Старе планине.
Лагано пешачење у прекрасном окружењу поред
планинске реке, брзака, слапова и водопада.

Повратак: Полазак за Нови Сад планиран је
око 13:00 часова.
У Нови Сад планирамо да стигнемо до 22 часа.

Опрема: Планинарска , летња.
Храна: Два полупансиона у хотелку „Јелен“,
допуна индивидуална из ранца у току пешачења.
Бабин зуб ,снимак са зимског успона

Трошкови: 8.000,00 динара за услуге у хотелу „Јелен“, превоз и водичке услуге.
Водич: Никола Ристић
Организатор и вођа пута: Стојанка Вуков
Пријаве и информације: код Стојанке Вуков уз уплату аконтације приликом
пријаве, 2.000,00 динара. Контакт телефон вође пута је 021 29 32 639 или 063 546 535.
Можете се јавити и на телефон 021 662 27 66, уторком пре подне, канцеларија Друштва,
или уторком поподне да дођете на састанак Друштва у 19:00 часова на Трг галерија број 4
у Новом Саду
Напомена: Сваки учесник на акцији учествује на сопствену одговорност. Поштујте
правила безбености ПСС, о учешћу на планинарским акцијама и одлуке водича и вође
пута. Сваки учесник на акцији треба да има код себе планинарску картицу ПСС са
плаћеном чланарином за 2019. годину и лична документа.
Управни одбор ПСД „Поштар“ Нови Сад
страна: 1

