Стара планина (Бабин зуб 1758 мнв, Дупљак 2032 мнв и Миџор 2169 мнв)
и Срљишке планине (Плеш 1267 мнв) кроз ''Ћирин пролаз''

Петак (1. фебруар. 2019.): Полазак испред Дома омладине у Панчеву, у 17:00 часова. Улазак путника
у Београду на паркингу код „Сава центра„ (савска страна) у 17:45 часова (доћи 10-ак минута раније).
Наставак путовања аутопутем ка Нишу, затим преко Сврљига, до подножја Старе планине и нашег
смештаја. Ноћење.
Субота (2. фебруар. 2019.): Доручак и полазак превозом у 7:00 часова до дома Бабин зуб (1580 мнв).
Заједнички успон на Миџор (2169 мнв) и повратак са врха. Део групе креће назад истом стазом, а
остатак групе излази на Дупљак (2032 мнв). У повратку, обе групе могу лако попети и Бабин зуб
(1758 мнв). Након успона силазак до дома и места где нас чека превоз. Повратак у смештај.
Километража: Дом Бабин зуб – Миџор и назад око 16 км (око 7 сати), са успоном на Дупљак око 20
км, плус 4 км за оне који иду и на Бабин зуб.
Висинска разлика: Дом Бабин зуб (1580 мнв) - Миџор (2169 мнв), око 600 метара.
Ко иде на Дупљак имаће додатних 350 метара успона.
За успон на Бабин зуб треба додати још око 200 метара.

Миџор
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Недеља (3.фебруар. 2019.): Паковање, доручак и полазак превозом у 7 часова. Успон на Плеш (1267
мнв) кроз Ћирин пролаз и силазак другом стазом.
Прелазимо око 18 км, уз 8 сати пешачења и 1000 метара висинске разлике.

Ћирин пролаз

Плеш – поглед на Трем и Соколов камен

Опрема: гардероба за зимске услове, планинарске ципеле, ранац, рукавице, капа, чеона лампа,
дерезе (добра прилика за вежбу и прво коришћење).
Документација: Лична карта, здравствена и планинарска књижица.
Храна: доручак у суботу и недељу, као и касни ручак у суботу после пешачења.
Смештај: вишекреветне собе.
Цена: 3900 динара (аутобус) или 4900 уколико идемо минибусом.
У цену је урачунато: превоз, путарине, смештај и храна за возача, боравишна такса, два ноћења и
организациони трошкови.
У цену није урачунато: доручак у суботу и недељу, касни ручак у суботу (укупно 1100 динара) и
осигурање, јер многи поседују лично.
Пријава је важећа уз уплату аконтације у износу од 3000 динара. У случају одустајања потребно је
пронаћи замену, јер се новац не враћа. Свакако ћемо и ми формирати листу чекања.
Молимо да се не пријављују особе са посебним прохтевима, нервозни, неспремни на компромисе,
који све подређују свом комфору, а немају осећај према потребама других људи.
Напомена: Програм путовања и успона је оријентациони. Организатор задржава право измене плана
у случају непредвиђених околности. Учесници иду на сопствену одговорност уз дужно придржавање
Правилника о безбедном извођењу планинарских активности ПСС: https://pss.rs/wpcontent/uploads/2017/09/P120-Bezbedno-izvodjenje-planinar.-akcija.pdf
Организатори: Славица Илић 0637448735 ; slavica.ilic.cosic@gmail.com и Милутин Илић 063510503 ;
milutinilic67@gmail.com
Опис туре на Старој планини можете погледати на одличном блогу
http://anta019.blogspot.com/2015/10/stara-planina-midzor-2-169-mnv.html

