
ЈАДОВНИК, КАТУНИЋ (1733м), КОЗОМОР (1673м) 
ВОДОПАДИ СОПОТНИЦЕ
27. до 29. децембра 2019. год

Јадовник, планина крај Пријепоља, са познатим атрактивним водопадима, густим
шумама, висоравни на којој се дижу врхови, локација је где ћемо провести викенд
пред Нову годину.

Превоз: полазимо у петак,  27. децембра, идемо изнајмљеним превозом, а ако је
мање пријављених, брзим возом за Пријепоље, са поласком из Београда -Топчидер
у  9  часова,  уз  договор  о  индивидуалној  куповини  карата  и  плаћању  осталих
трошкова. Долазак  у  Пријепоље око 15 часова,  потом локално до Лучице,  следи
пешачка тура, зависно од услова, око два  ипо сата лакшег хода до Сопотнице,
дужина стазе око 6 км, а пење се са висине од око 500 м на 1000 м.  Могућ и превоз
до Сопотнице, зависно услова и договора.
Смештај и  исхрана: код  домаћина  у  приватној  кући, домаћинство  Јањушевић,
собе са парним грејањем. Преноћиште 600 динара по ноћи.
Договор кувања ручка у суботу, по доласку са акције, а могуће је и поручивање
вечере петак вече и доручка у недељу, по приступачним ценама (1000 динара три
оброка,  ручак  400  динара).  Храну  ипак  понети,  јер  у  суботу  сте  читав  дан  у
планини.
Трошкови: превоз изнајмљеним превозом и два ноћења, 3.300 динара, плус храна
и индивидуални трошкови. Варијанта је превоз возом, повратна возна карта 1570
динара, преноћиште 1200 динара две ноћи.
План акције: субота 28.12. У суботу ујутро (7,00 часова) креће акција, кружна по
врховима Јадовника, од Малог Јадовника, до највишег враха Катунића (1733 м),
повратак поред Фиуља.  Укупно око 30 км, висинска разлика у пењању око 800 м.
Углавном шумске стазе, пољане и пропланци. Око 17 часова планиран је завршетак
акције.
Недеља,  29.12.:  У недељу,  а  после  доручка  и  спремања,   силазак  са  планине,
превозом до Пријепоља, одакле воз полази око 14 часова и у Београд долази око 20
часова.
Опрема: зимска  планинарска прилагођена  временским  условима,  a понети
камашне, рукавице, капу,  пожељни штапови, због могућег снега, чутуру за воду.
Понети и батеријску лампу.
Пријаве: код водича, у клубу или телефоном, смс, а навести име и презиме, клуб,
број планинарске књижице са плаћеном чланарином.  
Детаљније информације код водича.
 

контакт:
Томица Делибашић, водич

тел. 064/245-22-37
Е-маил:  tomicadelibasic@gmail.com


