„Влада републике Србије, Министарство омладине и спорта, Спортски савез општине Трстеник и
Планинарски Савез Србије допринели су у значајној мери реализацији нашег пројекта обезбеђивањем
дела неопходних средстава за његово финансирање“

24. ПРОЛЕЋНИ ДАН ПЛАНИНАРА
(републичкa акцијa ПСС)
11 - 12.04.2020.г.

Драги пријатељи, очекујемо Вас у великом броју и спремни смо као и увек да будемо добри домаћини, да
заједно уживамо у прелепим стазама и погледима који се надалеко пружају са ових планина.
Првог дана, што је већ дугогодишња традиција планинаримо по Гледићким планинама са
изласком на највиши врх Самар (922мнв.), а другог дана смо на Гочу и Љуктену (1216мнв.).

ПРОГРАМ

Субота 11. април 2020.
До 09:00 – дочек и пријава учесника у центру Трстеника
09:00 – отварање акције и полазак нa исходишну тачку
10:00 – исходишна тачка, село Лободер
12:30 – Самар 922мнв.
14:30 – Смрдан
15:00 – Горњи Дубич –ручак, подела награда и захвалница уз свирку легендарних Тозе и Ђолета
17:00 – Полазак према Металици где су су паркирани аутобуси којима се у 18 часова враћамо за Трстеник.

Недеља 12. април 2020.
08:00 – Аутобуска станица Трстеник, полазак нa исходишну тачку
09:00 – исходишна тачка, Рашовка
12:00 – Врх Љуктен 1216мнв.
12:30 – Врх Мали Љуктен 1215мнв.
14:00 – Језеро Гоч
15:00 – Рашовка, ручак и подела захвалница
16:00 – Повратак за Трстеник

Први дан стаза је дугачка око 18 км са висинском разликом при успону од 600 метара и силаску од 500 м.
Други дан стаза је дугачка око 14 км са висинском разликом при успону и силаску од 530 метара.
Стазе спадају у лаке, па су препоручљиве за све узрасте.
Организатор обезбеђује учесничку књижицу, амблем, печат акције и успутних врхова, пригодне награде
за најмлађег и најстаријег учесника, као и за најмасовније учешће. Ручак, као и сваке године, чувени
планинарски посни пасуљ са рибом. Такође смо обезбедили превоз од Трстеника до исходишних тачака и
повратaк до Трстеника за оба дана.
Трошкови превоза првог дана су 300 динара по учеснику, а уплата за ручак је 200 динара.
Другог дана обезбеђени локални превоз је 500 динара, а ручак 200 динара.

Уколико желите да користите услуге нашег превоза и ручка, молимо Вас да нам у пријави то наведете.
Пријаве су обавезне и њих можете извршити мејлом, поштом или телефоном најкасније до уторка 07. априла.
.

psdljukten@gmail.com
канцеларија друштва
Радмило Филиповић-Фића, начелник

037 – 710 – 104 (од 19 до 20ч.)
069 – 366 – 90 – 13 ( када хоћете и можете)

За оне који желе преноћиште обезбедили смо по приступачним ценама у Трстенику и Врњачкој Бањи.
Хостел „Гоч“ у Трстенику може примити 40 особа и садржи
2 апартмана (по 5 лежаја) 1.500,00 динара по особи
4 собе са француским лежајем, 2.500,00 што је 1.250,00 по особи
8 једнокреветних соба 2.000,00 по особи и
7 двокреветних соба, 1.250,00 по особи

Цена доручка 210 динара, а цена ручка или вечере 500,00 динара.
Контакт путем мејла goc@cokaholding.com и телефона 037/714-127

У Врњачкој Бањи је могуће коначити у приватним апартманима по цени од 800,00 до 1.200,00 динара у
зависности од категорије собе.
(контакт телефон 036/611-105 Туристичка Организација )
Смештај је могућ и код Свете Чичића у Врњачкој Бањи који располаже са 20 кревета по цени од 500 динара
(телефон 065/874-01-00)

Уколико будете имали било каквих проблема у вези спавања, јавите нам се да помогнемо у решавању истих.

ПСД „ЉУКТЕН“ ТРСТЕНИК

