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Петак (16. април): Полазак из Панчева, код Дома омладине у 16.00 часова. Улазак путника 
у Београду, код „Сава центра” (улица Владимира Поповића, код улаза који гледа према 
реци) у 16.45 часова. Молимо све учеснике да дођу на договорено место десетак минута 
раније. Наставак путовања ауто-путем према Шапцу и Зворнику, до Сарајева и хотела у 
коме смо смештени. Ноћење. 
Субота (17. април): Полазак превозом у 8.00 до Штињег дола, одакле почиње наша стаза. 
Наш циљ је Бјелашница и њен највиши врха - Опсерваторија (2067 мнв). Уколико због 
временских услова не извршимо замену субота/недеља са планираном фератом на 
Романији, наставићемо пешачење до врха Жути цвијет (2046 мнв) и Клис (2026 мнв), а 
затим валовитим тереном на врх Мала Влахиња (2005 мнв). На стази очекујемо снег у 
завршном делу успона. Међутим, то неће бити снег који ће нам отежавати успон и неће 
нам требати ништа од техничке опреме. 
Силазимо другом, кружном стазом у Штињи до, одакле превозом идемо у смештај. 
Тога дана ћемо препешачити 15-ак км, уз 1200 метара успона, за 9 сати. 



    
              Поглед са Жутог цвијета на Височицу                                                     Мали котлови 

    
                 Један од четири - Клис (2026 мнв)                                             Поглед на Малу Влахињу 

Недеља (18. април): Пакујемо све ствари, убацујемо у превоз и напуштамо хотел. Наш циљ 
је Романија. Превозом стижемо до планинарског дома „Црвене Стијене” на 1365 мнв, где 
се делимо се у две групе. 
ПРВА ГРУПА - пешачење до врха Гавранка (1504 мнв) и многобројних видиковаца, а затим 
на највиши врх Романије – Велики Лупоглав (1652 мнв). Повратак до дома истом стазом. 
Укупно успона око 500 метара, уз 16 км пешачења, за 5-6 сати. 
ДРУГА ГРУПА - пешачење до уласка у ферату, пењање Виа ферате „Соколов пут” и повратак 
до планинарског дома, где се спајају обе групе. 
Код планинарског дома ће они који немају своју опрему, задужити опрему од домаћина, 
а након кратког подсећања о начину коришћења исте и правилном кретању на ферати, 
пешачимо око пола сата до подножја Црвених Стена и уласка у ферату. Ферата „Соколов 
пут” је тежине B/C, односно средње тежине, има два атрактивна висећа моста и прелази 
се за око 2 сата. Плус приступ и повратак до планинарског дома. 
Један висећи мост је дугачак 18 метара, има ногоступе и релативно је лак за прелазак. 
Други висећи мост је дугачак 15 метара, хода се само по једној сајли (уз обезбеђивање на 
друге две – као на фотографијама) и самим тим прелазак преко њега је већи изазов. 



Ко се боји висине, не препоручујемо му да иде на ферату!!! 

    
                      Видиковац Црвене Стијене                                                         Ферата Соколов пут - детаљ 

       
Ферата Соколов пут и висећи мост – само сајла 

    
Ферата Соколов пут и висећи мост – само сајла 



     
Висећи мост и излаз са ферате на Црвеним стијенама - где нас чека група која не иде на ферату 

По доласку у дом - раздуживања изнајмљене опреме, ручак и полазак за Србију.  
Долазак у Београд и Панчево је планиран до 23.30. 
Опрема: Планинарске ципеле и гардероба прилагођена промењивим временским 
условима и боравку на 2000 мнв, заштита од сунца, ветра и кише (крема, наочаре, капа), 
чеона лампа, средства прве помоћи, камашне, рукавице, храна и вода. 
- Обавезна опрема за оне који иду на ферату: Кацига, појас и апсорбер (ферата сет).  
- Плус додатак који спада у личну опрему: гуртна (60-120 cm) и карабинер. 
- Ко планира на ферату - неопходно је претходно искуство у пењању бар једне ферате. 
Документација: Лична карта, здравствена и важећа планинарска картица. 
Храна: Сопствена, из ранца. Биће могућа два доручка и ручак у хотелу, уз ранију пријаву. 
Смештај: Хотел. Добар интернет у целом објекту. 
Цена: 50 евра у динарској противвредности обухвата - два ноћења, превоз, путарине, 
трошкове за возача (храна и смештај) и организационе трошкове. 
Молимо да се не пријављују особе са посебним прохтевима, нервозни, неспремни на 
компромисе, који све подређују личном комфору, а немају осећај за потребе других људи. 
Организатор: ПК „Копаоник“, Лепосавић.  
Водичи: Милутин (063510503) и Славица Илић 
Аутори фотографија су наши пријатељи: Бјелашница - Харис Башић и ферата Соколов 
пут - Игор Милошев. Хвала им на свим информацијама и помоћи око организације. 


