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Извештај са планинарске акције Ђердап и врхови у источној Србији

МИРОЧ
Датум:
Време проведено на стази:
Планина / врхови на стази:
Смештај:
Организатор:
Водич ПСС из ПК “Балкан“ Београд:
Највиши врх:
Висинска разлика успона:
Висинска разлика силаска са врха:
Препешачено км:
Број учесника на акцији:
Број учесника из ПСД „Поштар“:

22.08. – 23.08.2020.
9 часова
Мироч / Велики Штрбац
хостел „Трајан“, Доњи Милановац
„Планинарско – рекреативна секција Нови Сад“
Страхиња Марјановић
Велики Штрбац (768 мнв)
исходиште 100 мнв на 768 мнв = 668 мнв
768 мнв, на 100 мнв = 668 мнв
18 км
40
1

Опис акције:
Субота 22.08.2020. – Мироч / Велики Штрбац:
Из Новог Сада смо кренули у суботу 22.08. око 03:00. У село Голубиње, које се налази у подножју
Мироча, стижемо око 08:30. Припремамо се и полазимо на успон.
На почетку пешачења ходамо магистралом, да би после непуних километар ушли у шуму,
пријавили се код чувара на улазу у национални парк „Ђердап“ и започели успон ка врху Велики
Штрбац.
Током успона наилазимо на неколико видиковаца од којих је свакако најпознатији видиковац
Плоче. Правимо паузу за фотографисање, а затим настављамо ка врху.
Са врха се, као и са видиковца, пружа величанствен поглед на Ђердапску клисуру и Дунав.
Након одмора на врху, спуштамо се до магистрале где нас чека превоз и идемо ка Доњем
Милановцу где ноћимо у хостелу.
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Недеља 23.08.2020. – крстарење Дунавом, посете Лепенском виру и Виминацијуму
Недељу смо искористили за туристичке обиласке.
Након одјаве из хостела, посетили смо Лепенски вир где смо одгледали кратак филм и прошетали
овим веома драгоценим локалитетом.
Следећа активност је била организовано крстарење Дунавом кроз Ђердапску клисуру. Том
приликом смо прошли кроз Велики и Мали казан (место где је Дунав најужи на целом свом току)
и отишли до Трајанове табле. Време нас је послужило па је крстарење представљало прави
доживљај.
Туристичке обиласке завршавамо посетом археолошком налазишту Виминацијом у близини
Костолца. Како је Виминацијум био престоница римске провинције Горња Мезија представља
веома богато и драгоцено археолошко налазиште и апсолутно је вредело посетити га.
После завршене посете Виминацијуму настављамо ка Новом Саду где стижемо у касним
вечерњим сатима.

Снимио: Иван Татомиров и учесници акције
Извештај поднео учесник из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Иван Татомиров
Оверава водич ПСС из ПК „Балкан“ Београд: Страхиња Марјановић
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