
OPOZORILO: S prijavo na pohod udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno 

sodelovanje na pohodu in ima plačano letno članarino v Planinskem društvu. Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in odločitve vodnika, sicer 

hodi na lastno odgovornost! 

Želimo vam lep planinski dan! 

 

 
IN PLANINSKA SEKCIJA BISTRICA OB SOTLI  

vabita na tridnevni izlet v Srbijo   
 

    
             Deliblatska Peščara                 Fruška gora              Hram Svetog Save 

 

NA FRUŠKO GORO v DELIBLATSKO PEŠČARO in v 
BEOGRAD ob vsakem vremenu 

od sobote 25. oktobra do ponedeljka 27. oktobra 2014 
na povabilo planincev Planinarskok kluba Železničar Beograd. 

     

CENA: 150 €  zajema prevoz, 2 x pol penzion in 1x suhi zajtrk in 1x pozno 
   kosilo, nezgodno zavarovanje in vse vstopnine in takse.  
 

Sobota 25. oktober: Ob 00. uri se bomo odpeljali iz Podčetrtka v Sremske Karlovce, od koder 

bomo pričeli vzpon na Fruškogorske vrhove in sicer na Iriški Venac (394m), Gradac (471m), 

Brankovac (460m), Crveni Čot (539m) itd. Skupaj hoje 6 ur (15km). Počitek in ogled samostana med 

potjo. Kratek ogled Novega Sada in odhod v Beograd, kjer se bomo namestili v HOSTEL BEOGRAD. Po 
večeriji nočni obhod Beograda skupaj z domačima vodnikoma.  
 

Nedelja 26. oktober: Po zajtrku se odpeljemo na kratek ogled Pančeva in po ogledu 

nadaljujemo vožnjo v Kovačico v muzej naivnega slikarstva. Na kratko si bomo ogledali še muzej 
Mihaila Pupina v Idvoru. Po ogledih odidemo v Deliblatsko peščaru ali na Titelski breg odvisno od 

vremenskih razmer. Skupaj hoje 6 ur. Proti večeru povratek v Beograd na večerjo in ogled Beograda 
skupaj z domačima vodnikoma ali samostojno. 
 

Ponedeljek 27. oktober: Po zajtrku zapustimo Hostel in odidemo na 6 urno hojo »Po devet 

beogradskih bregova«, od centra mesta in hrama Svetog Save, preko Topčidera i Košutnjaka do Ade 
Ciganije. Pred odhodom domov še sledi skupno pozno kosilo v etno restavraciji. 
 

OPREMA: oblačila primerna vremenu, zaščita pred vetrom, planinski čevlji, pohodniške palice… 
 

ZAHTEVNOST: planinske poti z vzponi do 700 (v.m.) dnevno. Vodenje - lokalni vodniki. 
 

OSEBNI DOKUMENT IN ZAVAROBANJE: plačana članarina PZS za leto 2014, veljavna 

osebna izkaznica ali veljavni potni list in veljavna evropska kartica ZZZS. Pregled pri vstopu na 

avtobus! Vplačana cena izleta se ne vrne, če ne boste imeli veljavnih dokumentov. 
 

PRIJAVE: se zbirajo do zasedenosti avtobusa. Ob prijavi je potrebno vplačati 50€ kavcije po osebi. 

Obvezno plačana članarina pri PZS za leto 2014. Samo v primeru odpovedi s strani organizatorja ali 

dokazane bolezni udeleženca, se kavcija vrne. V ceni je skupinsko nezgodno zavarovanje pri PZS. Vsi 

ne člani PD AT Podčetrtek, morate ob prijavi navesti številko veljavnega osebnega dokumenta, rojstne 
podatke in točen naslov z osebnega dokumenta. Podatki so obvezni za nezgodno zavarovanje. 
 

Plačilo izvršite samo na TTR Planinskega društva AT Podčetrtek: SI56 0600 0011 4877 011 
Pri namenu plačila dopišite Srbija. S plačilom 50€ potrdite prijavo, ostalih 100€ je potrebno plačati do 

odhoda. V primeru manjšega števila prijav prevoz z minibusom ali kombijem. 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  Ivan Šalamon 041-794-104 – tehnoservis@siol.net 
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