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„УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ“:   
 

Од Петроварадина до Стражилова, повратак преко  
Буковачких ледина и извора „Вилина водица“ до Парагова 

 

ПОЛАЗАК: У суботу, 18.07.2020. године у 08:30 часова, окупићемо се На окретници 
бусева 3 и 9 у Петроварадину код цркве Свети Роко. 

ТРАСА: Пешачићемо трасом „ЦРНЕ стазе број 4“ од Петроварадина преко Везирца, 
северним ободом Буковца, до планинарског дома „Стражилово“ на Черату, (око 9 км). 
После трочасовног пешачења планирамо паузу за одмор и освежење у Дому. 

Наставићемо даље трасом исте стазе кроз стражиловаћку долину левом обалом 
Ечиковачког потока до Буковачких ледина и озвишења Дирек, на јужном ободу Буковца. 

Даље нас стаза води преко потока Курачевац ка извору „Вилина водица“ и Роковом 
потоку до планионарског дома под Главицом, ПД „Занатлија“ (око16,60 км).  

Ако је Дом отворен освежићемо се на тераси пре силаска на Парагово.  
Препешачићемо око 18 км, укупан успон 319м, укупан силазак 345м,  
најнижа тачка на стази 92мнв, највиша тачка на стази 347мнв 

  
ОПРЕМА: Летња, излетничко – планинарска, слојевита, са лаганом јакном за 

заштиту од кише и ветра. Обавезно понети флашицу воде. За ношење пресвлаке, 
освежења и оброка препоручујемо мали ранац. За пешачење пепоручујемо дугачке 
панталоне или бермуде са дугачким чарапама, патике или планинарске ципеле.  

ХРАНА: Из ранца.  
Воде има на извору „Вилина водица”.  

ПОВРАТАК: До Парагова планирамо да стигнемо на полазак приградског БУС-а у 
16:25, следећи је у 16:55 часова 

ВОДИЧИ: Боривоје Вељковић, Катарина Паљић и Синиша Петров 
НАПОМЕНА: Сваки учесник наступа на сопствену одговорност поштујући правила 

Планинарског савеза Србије и препоруке поводом КОВИД пандемије. 
ИНФОРМАЦИЈЕ – ПРИЈАВЕ: до петка, 17.07.2020.                             Управни одбор 

код Боривоја Вељковића на телефон 064 236 95 24.                     ПСД „Поштар“ Нови Сад, 
Зденка Каспер, председник 
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