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OВЧАР И KAБЛАР
985 мнв

885 мнв

Полазак : 26.09.2020. субота у 5:30 час. испред стадиона “Бачке”
Повратак : 27.09.2020. недеља у вечерњим сатима
Превоз :

бус до 23 места

Траса :

Б. Паланка – Н.Сад - Београд – Чачак – Овчар бања

Исхрана : из ранца, касни ручак у суботу можемо сами спремити у Пл. дому
по договору роштиљ или неко кувано јело ( није обавезно)
Цена :

3800 дин. ( превоз,ноћење и организациони трошкови,ручак у суботу није
урачунат у цену)

Пријаве : до попуне места или најкасније до 21.09.2020.
Код Рајда Петра на тел. 064- 464 28 67 уз уплату целог износа
или у просторијама друштва четвртком од 19-20 час.

ПРОГРАМ
Субота :
Полазак у планирано време са успутним паузама идемо ауто путем до Прељинe и
зати према Чачку и Овчар бањи где је планиран длазак око 10 час. Краћа пауза у Пл.
дому и око 11 час. полазак на пешачење једном од стаза на Овчар. Стазе су дужине
од 10-15 км уз висинску разлику око 700 мнв, уз обилазак манастира Сретење и
видиковца са којег се виде меандри Западне Мораве,у повратку се иде до манастира
Свете Тројице и назад у Пл. дом. Планирана је заједничка вечера и одлазак на
купање у термалном базену Welleness centarа Kablar.
Недеља :
Устајање у 7 час. након доручка у 8 час. полазак до врха Каблара од Дома стрмом
стазом до испоснице Светог Саве, даље према видиковцу Девојачка стена па затим
до врха Каблара одакле се виде меандри Западне Мораве, после одмора на врху и
фотографисања повратак у пл. Дом., стaза је дужине око 10 км са доста стрмим
пењањем и силаском, висинска разлика је око 600 мнв. По повратку у дом пауза и
паковање ствари за повратак кући који је планиран за 16 час.
Све сатнице и програм су подложне променама у зависности од временских прилика
и ситуације на терену и договору са локалним водичем.
Потребне су планинарске ципеле, кабаница за кишу, одећа у складу са временским
приликама, заштита од сунца. Учешће на овој акцији је на сопствену одговорност.

