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вас позива на 9. пешачење

„Фрушка Гора којом се ређе иде“
( Запад – Запад )
Полазак: У суботу, 30. марта 2019. у 07:30 часова са паркинга испред зграде НИС-а.
Ићи ћемо сопственим превозом – колима, због слабе везе са селом Луг одакле је старт и
крај пешачења. Замолили би све заинтересоване који имају ауто да дођу истим, у циљу
испоштовања заинтересованих учесника који немају превоз. Уколико не буде потребе за
превозом свим возилима, иста се могу оставити на паркингу код НИС-а – који се не плаћа.
Рута је: Нови Сад – Ср. Каменица – Беочин – Баноштор – Сусек – Луг.
Из Луга пешачење креће у 09:00.
Пешачка тура: Луг – Kосарлија – Лишварски поток – Мандалина ћуприја – Јанков до Кишелез – Стари Дивош – Рохаљ базе – Комлуш – Косарлија – Луг.
Успут ћемо видети лепе Лушке атаре, проћи ћемо ливадом Кишелез, која је сигурно међу
најлепшим на Фрушкој гори. Посетићемо спомен обележје Рохаљ базе. Ходићемо долинама
неколико потока, од којих су већина богате сремушом, дружити се.
Дужина стазе је око 20 км.
Планирано време повратка у НС око 18 сати.
Уколико стигнемо раније са пешачења, време ћемо прекратити у локалној кафани /
продавници.
Храна: Из ранца (за два оброка), вода (довољну количину до извора, који је после 12 км од
старта) + сремуш који се бере у току пешачења.
Трошкови: Индивидуални по договору са возачем аутомобила (око 1.000,00 динара по ауту).
Информације:
Водичи: Цветин Ристановић, Горан Ђуричић, Далибор Мартиан, Синиша Петров и Катарина
Паљић.
Напомена: Сваки учесник наступа на своју одговорност.
Поштујте препоруке и одлуке водича и Правила безбедности ПСС.
ИНФОРМАЦИЈЕ – ПРИЈАВЕ на састанцима ПСД „Поштар“, Трг Галерија број 4 у Новом
Саду у 19 часова, на телефоне: Горан 064/346-9003, Далибор 065/341-5258 и Катарина
062/621-217, или на psdpostar@gmail.com
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