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СОПОТНИЦА И СОПОТНИЧКИ
ВОДОПАДИ
Планинарење и јога у природи
Полазак : 16.05.2019.(четвртак) у 24 час. испред стадиона „Бачка“
Повратак: 19.05.2019.(недеља) у вечерњим сатима
Траса :

Б.Паланка - Н.Сад – Шабац – Ваљево – Пријепоље

Превоз :

бус 29 места

Смештај : Пл.дом на Сопотници, вишекреветне собе спратно купатило
Исхрана : Две вечере урачунате у цену, остало из ранца или у договору
наручити доручак у пекари да нам се донесе у дом .
Цена :

5000 дин. (превоз,два ноћења и две вечере, гулаш и роштиљ)

Пријаве : код Рајда Петра на тел.064/464 28 67 до 09.05.2019. са
уплатом аконтације од 3000 дин.

ПРОГРАМ
Долазак на Сопотницу у јутарњим сатима размештај по собама, после доручка у
сопственој режији идемо у обизак Сопотничких водопада на висини од 1100
мнв.,водопади се налазе у близини дома и није захтевно за шетање а изузетан
доживљај. По повратку у дом после подне први дан јоге у природи на обронцима
Јадовника, у вечернјим сатима заједничка припрема вечере и дружење.
Субота , јутарња јога, доручак и у 9 час. полазак на пешачење до врха Јадовника
Мали Катунић (1734 мнв.), стаза је дугачка око 18 км са висинском разликом од
700 мнв.,може се прећи са лаганим ходом за 8 час.уз успутне паузе. По доласку у
дом лагане вежбе јоге за истезање и након тога заједничка припрема вечере уз
дружење.
Недеља: После јутарње јоге и доручка, паковање ствари, ствари стављамо у бус и
око 9:30 полазак пешке преко планине до манастира Милешевa где нас чека бус.
После обиласка манастира полазак за Б. Паланку.
Напомена: сви учесници на акцији учествују на сопствену одговорност,опрема
прилагођена временским условима. Водич задржава право промене програма у
зависности ситуације и временских прилика на акцији.

