Ђеравица (2656 мнв), Ферата и врх Берим (1731 мнв)
Петак (31. maj 2019.): Полазак испред Дома омладине у Панчеву, у 20:00 ч. Улазак путника у Београду код
„Сава центра” (улаз према реци), у 20:30 ч. (доћи 10-ак минута раније). Наставак путовања преко Чачка и
Краљева.
Субота (1. јун): Рано ујутру стижемо до манастира Високи Дечани. Одатле настављамо изнајмљеним
теренским возилима (4Х4) око 16 км, до места Гропе (Рупе), полазне тачке за пешачење, на око 1700мнв.
Одатле до врха нам треба око 4 сата пешачења. Са врха пуца поглед на све четири стране света. Тура није
технички захтевна и траје око 8-9 сати, уз препешачених 15 км и 1200 метара успона.

Повратак возилима до манастира. Одмор и посета манастиру Високи Дечани. Нашим превозом идемо до
Зубиног Потока и смештаја.
Недеља (2. јун): Полазак на ферату у 8 часова. Домаћини нас возе до Превије одакле настављамо пешице до
логистичког кампа који се налази у подножју Берима (око 2 км удаљености). У логистичком кампу преузимамо
опрему (шлемови, ферата сет, појас) и имамо краћу обуку - како се користи опрема.
Дужом фератом се излази на врх Берима (1731 мнв), а силазак је планинарском стазом до места где нас чека
комби превоз. Силазак са краће ферате је једним делом преко незгодног сипара до логистичког кампа, а даље
истом стазом до превоза, који нас чека на Превији.

На краћој траси ферате (коју сви пролазе) се налази много лепих детаља, а пећина са клупом за одмор је
посебно атрактивна. Ферата наставља неколико десетина метара кроз пећину до њеног излаза са друге
стране.

Дужа траса, са најатрактивнијим делом – потпуно безбедним, висећим мостом.
Уколико неко не жели да иде на ферату, у пратњи водича може планинарском стазом отићи на врх Берима
(1731 мнв).
Домаћини нас довозе у Зубин Поток, где нас чека наш превоз.
Повратак у Београд и Панчево.
Опрема: гардероба за високогорске услове, планинарске ципеле, ранац, рукавице, капа, чеона лампа… Ко иде
на ферату, препорука је да понесе танке, радне рукавице. Има их у кинеским радњама по повољној цени.
Осталу опрему за пењање ферате добијамо од домаћина.
Документација: Лична карта, здравствена и планинарска књижица.
Храна: У сопственој режији. Могућ договор око исхране у студентском дому.
Смештај: Студентски дом.
Цена: 4700 динара, на бази 40 пријава. Уколико идемо минибусом, цена је 5500 динара. У цену урачунато:
ноћење, превоз, путарине, смештај и храна за возача и организациони трошкови.
Није урачунато у цену:
-За успон на Ђеравицу смо ангажовали теренска возила (4Х4) и локалног водича (или два, у зависности од
величине групе). По особи је доплата 20 евра. Ко не жели на Ђеравицу може провести време у манастиру
Високи Дечани.
- За ферату Берим (превоз комбијем земљаним путем до Превије и назад, опрема за ферату - шлем, ферата
сет и појас, водич-инструктор и осигурање) се доплаћује 20 евра краћа траса, а 50 евра за целу трасу.
Пријава је важећа само уз уплату аконтације у износу од 3000 динара.
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. Такође, на акцију нису добродошли
они који имају намеру да провоцирају локално становништво.
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/wp-content/uploads/2017/09/P120Bezbedno-izvodjenje-planinar.-akcija.pdf
Организатори: Славица Илић 0637448735 ; slavica.ilic.cosic@gmail.com и Милутин Илић 063510503 ;
milutinilic67@gmail.com

