
у суботу 9. априла 2016. године 

ППЛЛААННИИННААРРССККОО  ДДРРУУШШТТВВОО  ""ППООББЕЕДДАА""  
организује пешачење  

ППОО  ИИССТТООЧЧННООЈЈ  ФФРРУУШШККООЈЈ  ГГООРРИИ  
 
 

 
 
 

 
ППРРООГГРРААММ  

 
7:00 Полазак аутобуса из Скерлићеве улице (иза Народне библиотеке). 

9:00   Пешачење од гребенског пута до манастира Велика Ремета, а затим 
краће разгледање манастира (~1,6 km). 

 Пешачење преко нижих брежуљака до манастира Гргетек, а затим 
краће разгледање манастира (~2,9 km). 

 Успон на Вилин Кам и пешачење до ТВ торња (502 mnv, ~5,0 km). 

 Вожња аутобусом или пешачење до Иришког Венца (~2,8 km). 
Пауза за ручак у некадашњем планинарском дому. 

 Вожња аутобусом до одвојка стазе за Бранков гроб, пешачење до 
излетишта Стражилово (~2,7 km). 

 Посета Сремским Карловцима, шетња градом, вечерња служба у 
саборној цркви, кувано вино... 

21:00 Долазак у Београд. 
 
Максимална дужина пешачења је око 15 km. Ако неко не може, или не жели, 
толико дуго да пешачи - може неке делове стазе да пређе пешице, а неке друге 
делове аутобусом. 
 
Цена превоза: 1.000 динара (аутобус) или 1.200 динара (минибус). 
 
Водич: Угљеша Гвозден, телефон: 064/2909 305  
 
Зовите га, на време, резервишите место и уплатите аконтацију. 
 
Уплата аконтације, до попуне места, у ПД "Победа", Мачванска 8, Београд, 
на састанцима Друштва - уторком од 19 часова. По уплати аконтације 
одустајање из било ког разлога могуће је само уз замену! 
 
Храна: доручак из ранца, а ручак по жељи (из ранца или у ресторану). 
 



Опрема: одговарајуће ципеле, кабаница (кишобран), чутурица за воду. 
 
Понети: здравствену и планинарску легитимацију са плаћеном чланарином 
за 2016. годину. 

 
 
Чланови и пријатељи удружења СРПСКИ КРИВАК, који желе да иду на овај 
излет, а нису чланови Планинарског савеза Србије, требало би да се 
учлане у неком од око 150 планинарских друштава у Србији.  
 
Наше матично друштво је ПСК "АВАЛА", Мурска 14, тел. 3860-064. Радно 
време: понедељак 17-20, уторак-петак 11-15. За чланку карту су потребне 
две мање фотографије, а годишња чланарина је 1.000 динара. 
 
Ако неко, из било којих разлога, не стигне да се учлани у ПСС, а жарко 
жели да пође на овај излет, нека се позове на Спортски клуб СРПСКОГ 
КРИВАКА и пријави као "пробни планинар". 
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