PD LUČE IN PD CELJE-MATICA VABITA NA

Planinsko potepanje
Ovčar-Kablar in
Divčibare
8. – 10. maj 2015
1.DAN /LUČE- CELJE - DIVČIBARE
Z zbirnega mesta v Lučah bomo krenili na pot ob polnoči. Udeležence izleta
bomo pobirali še v Celju in še kje do mejnega prehoda Dobovec. Sledi nočna
vožnja preko Hrvaške in Srbije. Jutranji prestop hrvaško-srbske meje . Na srbski
strani nas že čaka tradicionalni „Bački doručak“ (šunka, kulen, švargle, čvarci... ).
Po odlični malici pot nadaljujemo v smeri Valjeva, kjer nas cesta popelje na planino Maljen
in njegovemu turističnemu biseru Divčibare...Divčibare je obkroženo z planinami Povlen in
Suvobor, prekriti z neskončnimi travniki in gozdovi. Tu se nam pridruži planinski vodnik , ki
nas bo iz Divčibar vodil po planiski stezi na sprehod do vasi Skakavci in Mionica, ki se
nahajajo na obrobju planine. Po približno 2. urah hoda prispemo do Kotline, točke ob slapu,
kjer nas pričakajo domačini s pogačo, soljo in »rakijo«. Pot nadaljujemo do »seoskog
domačinstva«, kjer sledi obilno kosilo. Sledi še obisk destilarne in degustajicije več vrst
njihovih sadnih žganj. Ostal je le še delček poti proti Požegi. Sledi namestitev v hotelu.
Srečanje s člani PD Požega. Večerja. Prost izhod po mestu. Nočitev.
2.DAN /POŽEGA - OVČAR BANJA-KABLAR -POŽEGA
Po zajtrku se bomo z vodniki PD Požega odpeljali v Ovčar Banjo, mlado zdraviliško naselje.
Ovčar Banja se nahaja ob reki Zahodna Morava med planinama Ovčar in Kablar. Povzpeli se
bomo na planino Kablar (889m). Planine Ovčar in Kablar, skupaj z reko Zahodno Moravo tvorijo oz.
predstavljajo živopisno klisovo, ki je najbolj poznano po svojih »manastirih« in svetiščih, zaradi česar ta kraj
imenujejo kar Srbska Sveta gora. Po vrnitvi s planine Kablar, se prijetno utrujeni in lačni udeležimo »roštilj
piknika« - kosila ob reki. Popoldan se vrnemo proti hotelu. Prosto za počitek ali pohajkovnje po čudovitem
mestnem jedru Požege. Večerja v hotelu. Po želji še obisk kakšne »srbske kafane«... Nočitev.
3.DAN / POŽEGA -BEOGRAD- CELJE - LUČE
Zajtrk. Sledi vožnja proti Čačku po ibarski magistrali do Beograda z vmesnimi postanki. Odpravimo se proti
gori Avali. To je 511 metrov visok hrib, pokrit z gozdom, skozi katerega vodi kar nekaj označenih planinskih
poti. Pravi raj za rekreacijo Beograjčanov. Na Avali so spet odprli znameniti »Avalski stolp«. Televizijski stolp
je visok 204,8 metra. Na višini 123 metrov je zastekljena razgledna terasa, s katere se ob jasnem vremenu
vidi Beograd pa vse do Fruške gore. Današnji stolp na Avali so gradili od maja 2007 do konca leta 2009.
Nadomestil je stari stolp, ki ga je NATO leta 1999 bombardiral in porušil. Od starega stolpa je ohranjeno
nekaj manjših delčkov, ki so razstavljeni v pritličju novega stolpa. Nato pa še sledi panoramska vožnja po
prestolnici Srbije. V popoldanskih urah nas čaka le še kosilo, nakar se bomo počasi začeli vračati proti domu,
kamor bomo prispeli v nočnih urah.

Cena programa: 190,00 EUR
PROGRAM VKLJUČUJE:
PREVOZ S SODOBNIM TURISTIČNIM AVTOBUSOM,
1 x MALICA (zajtrk prvi dan), tradicionalna dobrodošlica,
2 x KOSILO,
2 x POLPENZION,
1 x PIKNIK V NARAVI (kosilo drugi dan)
1 x OBISK DESTILARNE in DEGUSTACIJA žganj
DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE, ORGANIZACIJA, PLANINSKI VODNIKI...
Informacije in prijave v društveni pisarni PD Celje-Matica
ali po telefonu št. 03 492 48 50 ali mbt. 051 338 358.

