
ПИРИН У БЕЛОМ 16. – 20. АПРИЛ 2020. 

ПЛАНИНАРЕЊЕ И СКИЈАЊЕ 

Вихрен (2914мнв), Тодорка (2746 мнв), Муратов врх (2669 мнв), Полежан (2851 м) и Безбог (2645 м) 

Банско је зимски туристички центар на 925 мнв, са лепом,  добро очуваном балканском народном архитектуром. 

Биће занимљиво прошетати његовим улицама, купати се у базенима са термалном водом, и планинарити или 

скијати по Пирину. Ски зоне Шилигарник , са жичаром која креће од 1720 мнв до 2450 мнв, само 300 метар испод 

врха Тодорка и Добриниште, са жичаром која иде од 1485 мнв до 2227 мнв у близини дома Безбог - пружају 

могућност продужене сезоне скијања. 

     

Четвртак, 16. април: Полазак испред Дома омладине у Панчеву, у 20:00 ч. (Доћи 15-ак минута раније). Улазак 

путника у Београду код улаза у „Сава центра” (ул. Владимира Поповића/страна која гледа на реку и стари Београд) 

у 20:30 ч. Наставак путовања аутопутем до уласка у Бугарску и даље до Банског. 

Приоритет је успон на Вихрен, а временски услови ће нам диктирати активности по данима.  

Петак, 17. април: Рани долазак у Банско и наставак до скијалишта Шилигарник (1700 мнв) и даље, докле снег на 

путу дозволи, до дома - хижа Бандерица (1810 мнв). Група која скија остаје код жичаре на Шилигарнику, где се и 

спајају групе након свих активности. Група која иде на планинарење уз лакши успон стиже  до дома Вихрен, а затим 

се одваја стаза у десно уз константан и јачи успон, али без технички захтевних детаља. На врху Вихрен (2914 мнв) - 

највишем врху Пирина и трећем по висину на Балкану, би требало да будемо након 4-5 сати. У зависности од услова 

на стази, за успон и повратак ће нам требати око 8-9 сати, уз висинску разлику од 1100 метара.  

Након паузе на врху, повратак до превоза и одлазак у Банско, где ћемо бити смештени наредне три ноћи. 

     
 Вихрен (2914 мнв) и гребен Кутела         Аутор фотографија: Georgi Durchov                               Поглед са врха Вихрен 



Субота, 18. април: Нашим превозом идемо до дома Гоце Делчев (1485 мнв), а одатле жичаром излазимо до дома 

Безбог (2240 мнв). Скијаши имају на располагању одличне стазе, а данашњи циљ групе која планинари су врхови 

Полежан (2851 м) и Безбог (2645 м). Полежан је други врх по висини на Пирину и доминира источним делом 

планине. Гребеном излазимо на врх, враћамо се једним делом стазе и у наставку гребенски излазимо и на врх 

Безбог. Повратак и спуст жичаром до нашег превоза. 

До врха Безбог и Полежан и назад пешачимо 16 км, које ћемо прећи за 7 сати. Успон је око 800 метара. 

     

           Извор Викилок - Аутор: Silviya BG – Врх Безбог                  Извор Викилок - Аутор: iogrea – Гребен Полежана 

Недеља, 19. април: Васкрс. По жељи - одлазак у цркву, обилазак Банског и одлазак у бањски комплекс базена са 

термалном водом. Друга група иде у договорено време превозом до Шилигарника (скијаши излазе) и даље, ако 

услови на путу дозволе. Дан предвиђен за успон на Муратов врх (2669 мнв) почињемо пешачењем стазом према 

дому Вихрен, а затим настављамо благим успоном до Муратовог језера (вероватно делимично залеђено), одакле 

почиње јачи успон, излазак на завршни гребен и Муратов врх (2669 мнв). У зависности од места докле можемо 

доћи нашим возилом, зависиће и време потребно за успон. Рачунамо да нам неће требати више од 7 сати. 

     

         Аутор: Georgi Malchov - Муратов и Хвојнати врх                            Извор summitpost.org – Аутор: trundev 

Понедељак, 20. април: Пакујемо се и напуштамо смештај. Превозом идемо до скијалишта Шилигарник (1700 мнв). 

Скијаши иду својим путем, планинари својим, а могуће да ћемо се срести више пута, јер се добрим делом пењемо 

на врх Велика Тодорка (2746 мнв) уз ски стазу, све до краја жичаре. Одатле гребеном излазимо на врх, а након 

паузе истом стазом враћамо до превоза, где се спајамо са групом која скија, пресвлачимо и полазимо за Србију.  

Тога дана ћемо препешачити 9 км, уз 1000 метара успона, за 7 сати. 



        

 Ски стазе и жичара у подножју врха Тодорка (2746 мнв)         Аутор: Georgi Malchov - Поглед на Вихрен и Кутело                        

Документација: Пасош, здравствена и планинарска картица. 

Обавезна опрема за планинарење: Зимска, високогорска планинарска гардероба и обућа и техничка опрема 

(цепин и дерезе). Ко има крпље, добро би било да их понесе. 

Храна: у сопственој режији или у неком од многобројних ресторана у Банском. 

Смештај: Банско – апартмани. 

Цена:  90 евра у динарској противвредности. Пријава за акцију је важећа уз уплату аконтације од 50 евра. У случају 

одустајања, потребно је пронаћи замену, јер се новац не враћа. 

У цену је урачунато: три ноћења, таксе, превоз, трошкови аутопута, ноћење и храна за возача и организациони 

трошкови. 

У цену није урачунато осигурање (многи имају лично) и жичара (18 лева), у дану када будемо ишли на врхове 

Полежан и Безбог. За скијаше нису урачунати трошкови ски паса. 

Молимо да се не пријављују особе са посебним прохтевима, нервозни, неспремни на компромисе, који све 

подређују личном 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/wp-content/uploads/2017/09/P120-Bezbedno-

izvodjenje-planinar.-akcija.pdf 

Организатор: ПК Копаоник, Лепосавић. 

Водичи: Милутин Илић 063510503; milutinilic67@gmail.com и Славица Илић 0637448735; slavica.ilic.cosic@gmail.com 
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