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ВОДИЧ ИЗЛЕТА И ПОХОДА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ БОРИВОЈЕ ВЕЉКОВИЋ М.Б.020

ИЗВЕШТАЈ СА ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ од 21.07. до 01.08.2011
СРБИЈА И БУГАРСКЕ ПЛАНИНЕ 2011,
Назив планине и
освојеног врха:
Витоша-Црни врх 2290м
Рила-Мусала 2925м
Пирин-Вихрен 2914м
Стара планина (Балкан)
Ботев 2376м
Авала-врх Авала 511м
У К П Н О :

Препешачено
Проведени сати у
Километара на излету:
Природи на излету:
15 Км / вр успона= 590 м
4 часа
15 Км / вр успона= 600 м
7 часова
10 Км / вр успона=1000 м
8 часова
33 Км / вр успона=1616 м
41 час
1 Км / вр успона= 201 м
74км / вр успона= 4007 м

10 часова
70 часова

Учесници: -----------------------------------ПД „ЛИСЦА“ СЕВНИЦА, Словенија - 41, Поштар НС 1
Организатор акције:----------- ПД „ЛИСЦА“ СЕВНИЦА, Словенија и ПСД „ Поштар“ Н.Сад
Вођа пута: -------------------------------------- Јанез Левстик ПД „ЛИСЦА“ СЕВНИЦА, Словенија
Водич успона на врхове планина је Вељковић Боривоје из ПСД „Поштар“ Нови Сад:
Препешачио: 74км, испењао 4007м висинске разлике успона, провео 70 сати на излетима,
На планинама: - Витоша, Црни врх 2290 м,
- Рила, Мусала 2925 м,
- Пирин, Вихрен 2914 м,
- Старе планине-Балкан, Ботев 2376 м,
- Авала, врх Авале 511 м.
Опис акције: Од 21.07. до 01.08.2011. године организована је акција БУГАСРСКЕ
ПЛАНИНЕ 2011. Првог дана путујемо ка Софији из Севнице Преко Србије, ја се
прикључујем групи код Руме,мотел на аутопуту. Путујемо до Бабушнице где смо посетили
погон ЛИСЦА и били почашћени ручком. У аутобусу је Марко неуморно свирао хармонику, а
Романа је водила песму.Дочекала нас је Маријана Илијева, председник планинарског
друштва „Рилски турист“ из Самокова. Смештај у новом хотелу БТС у Софији уз Маријанину
асистенцију.
Другогог дана, 22.07.2011. Ујутро по устајању у 08:00 и доручку крећемо ка Витоши. Око
10:00 часова стижемо до планинарског дом Алеко (1700м). Окупљамо се испред и крећемо
на успон ка врху. Време дивно, сунчано. Успут сустижемо колону деце коју инструкрориводичи воде на теренску обуку у оквиру школе у природи. Прелазимо преко камене реке.
Стижемо на Црни врх (2290 м), а на врху Дом. Остајемо 1 час да се сунчамо и веремо по
стенама које су као камене печурке разбацане по заравњеном врху. После одмора и
окрепљења настављамо кружном стазом до дома Алеко. Ходамо преко ливада пуним
разнобојног цвећа, као по тепиху. Са стазе панорама Софије,(у подножју Витоше око 1300 метара
ниже), као на длану. Пут настављамо ка Софији. Центар.

Црква Александра Невског и Св. Софија. Туристичким БУС-ом одлазимо у панорамско
разгледање главног града Бугарске. После кратке паузе за промену новца пут настављамо,
долином реке Искар, поред акумулационог језера, ка Боровецу на Планини Рила. Увече
смештај у планинарском дому Шумнатица (1360м).
Овим Домом управља „Рилски турист“ из Самокова.
Трећег дана, 23.07. Полазак из Шумнатице (око 08:00 час) ка Боровецу аутобусом до полазне
станице жичаре (09:00 час) за Јастребец 1315 м. Од излазне станице Јастребец 2369м (10:00
час), пешачимо до хиже Мусала 2350м за око 1 сат. На обали језера у непосредној
близиниДома уочавамо крдо слободних коња на испаши. После краћег одмора настављамо
даље (36) ка Склоништу на Леденом језеру (раније склониште Еверест) (око 12:00 час). Кратак
одмор и даље ка врху до опсерваторије и котног камена на врху Балканског полуострва,
Мусала 2925,40м на планини Рила (13:30 час).Фотографисање за успомену и панорамски
поглед у даљину на планине Витоша ка северу, Родопи ка југоистику и Пирин ка југу. Време
сунчано и пријатно за уживање. Повратак по плану, око 14:00 часова. До 15:30 часова смо
порд дома на Леденом језеру сишли до хиже Мусала. Чај у току паузе, (15:45 час),
настављамо даље ка полазној станици Јастребец за силазак ка Боровцу. У даљини грми.
Севају муње. Почиње да сипи киша. Убрзаним кораком стижемо до жичаре.
Киша је све јача, а ми суви (17:00 час). Стижемо до аутобуса у Боровецу и даље до дума
Шумнатица. Забава уз хармонику на којој је врло успешно свирао Марко.
Четвртог дана 24.07 2011. Полазимо, после доручка, са Риле преко Самокова и Себареве
бање (преко села Паничиште жичаром се излази ка Рилским језерима и Маљовици) ка
Рилском манастиру и испосници св.Ивану Рилском. Обилазак Манастира, Испоснице, гроба
Ивана Рилског и извора свете воде код испоснице. Пауза за ручак код аутобуса. Пут
настављамо поред Бобошева и Кочеринова, долином реке Струме, преко Благоевграда ка
Разлогу до Банског на планини Пирин.Смештај у хотел БАНДЕРИЦА ( на левој обали
Глазне реке, десне притоке реке Иток, која се код села Бачковци улива у реку Месту). У
вечерњој шетњи обилазимо град до полазне станице жичаре која вози скијаше на скијашки
ареал Банско.
Петог дана, 25.07. рани доручак и одлазак аутобусом (08:00час) ка дому Вихрен до
Бајкушеве муре (око 1900 м) изнад дома Бандерица. Пешачимо до дома Вихрен (1959м).
После краће паузе (поред Дома је извор на коме досипамо воду у флашице јер до врха и
при повратк, успут нема воде) настављамо (29) успон, преко Вихренског седла, ка врху
Вихрен (2914м). Време пријатно за успон. Сунчано уз благи ветар, мстимично облачно и
прохладно на верху. У току кратке паузе, за фотографисање, на врху уочавамо заостали
снег. Друштво нам праве планинари из Шпаније и Италије. Повратак кружном стазом преко
седла за Кутело кроз Казан долину и Џамџиевих стена враћамо се у Дом Вихрен. Испред
Дома уз изворску воду освежавамо се соком из цеђених наранџи који смо могли да купимо
од предусретњивог продавца. Силазимо до аутобуса на исходишној тачки после 8 сати
проведених на успону и повратку са трећег врха по висини на Балканском полуострву.
Ручак код аутобуса. Повратак у Банско на заслужен одмор у Хотелу.
Шестог дана 26.07, пут нас води преко Самокова, поред Пловдива, Карлова и Калофера до
исходишне тачке, Паниците у подножју планине Балкан (17:часова). Пар учесника акције
остаје у туристичкој кући у Каслоферу и аутобусз остали се пресвлаче и пакују ствари за
успон. Колона од 39 учесника упутила се ка највишем врху Старе планине (масив
ЦЕНТРАЛНИ-ТРОЈАНСКИ БАЛКАН), Ботев. Време је као поручено за нас, пријатно и
сунчано. Пут нас води до планинарског дома РАЈ. Из долине реке Тунџе (760 м), на гребен,
пењемо се необележеном стазом. После краћег успона долазимо на ливаду. Застали смо
да утврдимо куда нам је најкраће да дођемо до пута којим теренска возила одлазе на врх.
Рубом ливаде силазимо на шумски пот. Ту је натпис изнад пута, попут капије, за улаз у
територију националног парка „Тројански Балкн“. Са десне стране прикључује се, из
долине, плавом ознаком обележена планинарска стаза. Напредујемо полако преко ливада и
поточних долина ка дому. Стрм је успон до Дома.

Пролазимо поред брзака, слапова и извора. Потоци су пуни воде. Стаза је добро
обележена. Улазимо у сутон када се у шуми брзо смрачије. Долазимо до дома после 4 сата
хода, (око 21:00 час). Дом се налази на 1450 м, по речима домара Петра, а на кући пише
1540м. Наш висиномер показао је 1430м. Смештамо се у две вишекреветне собе.
Седми дан, 27.07, ујутро рано, нас 27 кренуло је ка врху. Пратимо плаву, па зелену ознаку.
Стаза поред водопада Рајско прскало, ( део стазе виа ферата ), води нас у стене где се налазе
сајле и клинови за обезбеђење у току зимског успона. Водопад висок 125 м, највиши је
водопад на Балкану. На врх, Ботев (2376 м) стижемо после три сата хода. На врху налазе
се разни објекти. Препознајемо опсерваторију, метеоролошку станицу, која је уједно и дом
за окрепљење. Љубазни деужурни радник послужио нас је кафом и чајем. После краћег
задржавања и фотографисања кренули смо кружном стазом ка склоништу Ботев. Уочили
смо пса који се брине да коњи поштују ред и команде коњушара који је уједно и дежуран у
Склоништу. Почела је да пада киша, Пљусак је. Облачимо кабанице. Силазимо ка дому Рај.
Престала је киша после тридесетак минута. До Дома смо се просушили. Испред Дома сви
смо се пресвукли и спремили за вечеру. Лепо расположење после још једног, освојеног
највишег врха врха, на четвртој планини у овој акцији, био је коментар свих учесника.
Одмор.
Осми дан, 28.07. После проспаване ноћи рано ујутро кренули смо од Дома ка Подножју
планине. Око 10:00 часова стижемо у Паниците, исходишног места где нас је чекао
аутобус. Сендвичи за добродошлицу сервирани су на сточићу поред аутобуса. Скидамо
знојаву одећу и обућу. Освежење смо нашли у реци. Пресвлачимо се и пут настављамо
аутобусом преко Калофера ка Несебру на Црном мору. У Калоферу се задржавамо у
продавници сувенира да купимо производе од ружиних деривата и сувенире за успомену.
Путујемо преко Сливена и Бургаса до Несебра на Црном мору. Смештај у хотел „ЕСТРЕА“.
Девети дан. 29.07. обилазак Старог Несебра и купање у Црном мору.
Десети дан. 30.07. Одмор, купање у Црном мору и одлазак на Бугарско вече у етно село.
Једанаести дан. 31.07, одлазак из Хотела ка Пловдиву. Пауза и разгледање града
Амфитетар, споменик краљу Филипу 2. Македонском, по коме је овај град назван ФИЛИПИ
и другим знаменитостима. Наставак путовања поред Софије, Ниша и Београда до Авале.
Стигли смо у 22:00 часа. Смештај у планинарском дому „Чарапићев брест“ (310 м).
Дванаести дан, 01.08. Око 08:00 часова одлазимо на врх Авале (511 м) до споменика
Нензнаном јунаку. Посећујемо Авалски торањ. Разгледамо панораму са видиковца на
околину Авале, а поглед је досезао до Саве и Дунава, центра Београда, Фрушкое горе,
термоелектране у Обреновцу, на брдовиту Шумадију до Космаја и даље. Уследио је
одлазак у панопрамску вожњу БУС-ом и разгледање Београда. Посетили смо храм Светог
Саве на Врачару и отишли на Калемегдан, а потом у Нови Београд, на обалу Дунава. „Шлаг
на торту“ био је ручак на броду „Јахтинг клуб КЕЈ“. Вожња по ушћу Саве у Дунав и
панорамско разгледање града са река. Крај дванаестодневне акције био је као у бајци, али
стваран.
Срдачан растанак (15:00 часова) са пријатељима којима сам обећао долазак у Севницу на
завршни сусрет свих учесника овог трекинг-туристичког путовања, кадаће се резимирати
проживљено уз филми дијапозитиве, а учесницима поделити брошура. Тај сусрет је
предвиђен за крај септембра.
Оверава водич успона:
Боривоје Вељковић

Оверава ПСДПоштар Н. Сад, Председник,
Магдалена Селеши

На Витоши- Црни врх 2290 м

На Рили – врх Мусала 2925 м

На Пирину – врх Вихрен 2914 м

На Старој планини (Балкан) – врх Ботев 2376 м

