ПЛАН АКЦИЈЕ НА
ПИРИН-Свешћеник-1977м, Кело-2484м /Бугарска/
и
ВРАНДУ-Свети Илија-1849м /Грчка/
28.12.2019-02.01.2020
28.12.2019.
СОФИЈА. Полазак из Скерлићеве улице у 7 сати ујутро. Преко Ниша и Пирота
одлазимо до Софије где се задржавамо до 16 часова након чега одлазимо даље
на југ до места Сандански на западном подножју Пирина. Ту ћемо боравити
наредних пет дана и одатле правити околне туре које смо планирали.

29.12.2019.
МЕЛНИК. Дан је предвиђен за туру до Мелничких пирамида, Роженског
манастира, села Златолиста и повратак у Мелник. Стаза води кроз живописни
рељеф Мелничких пирамида и стрмих пешчаних одсека. Дужина туре је око
13,5км, успон 500м.
На крају туре свраћамо у вински подрум „Код Шестака“ где се уз мезе може
дегустирати и купити вино као и до етнолошко-енолошког музеја „Кордопулова
кућа“.

30.12.2019.
ПИРИН-Свешћеник. Превозом долазимо до превоја Попове ливаде /1420м/
одакле крећемо на успон на врх Свешћеник-1977м. Врхови на који се ми пењемо
су најјужнији врхови Пирина ка граници са Грчком. Са врха је добар поглед на
планински масив Родопа, нарочито западни део, као и на граничне планине
између Бугарске и Грчке /Славјанка, Фалакро.../ и на запад ка Беласици и
Петричу. У зависности од временских услова тура може бити краћа, (од превоја
на врх и повратак истом стазом /дужина у једном правцу 3.5км са успоном од

560м) или дужа са наставком прве туре до још два врха, Ушите-1938м и
Муторог-1975м и силазак кружном стазом у Попове ливаде. Дужина дуже туре
је око 15км, успон 900м.

31.12.2019.
ПИРИН-Беговица. Превозом долазимо до планинарског дома Јане Сандански /
1300м/ одакле крећемо на успон до пл.дома Беговица /1800м/. Ако временски и
снежни услови буду повољни могућ је успон до превоја Солишћето /2370м/
одакле је могуће изаћи на ближи и лакши врх Кело /2484м/ или до врха Голена /
2633м/ који је даљи и са већим успоном. Дужина туре до дома Беговице је
2.7км у једном правцу и са успоном од 500м, а до Голене је око 15км у оба
правца са успоном од око 1350м.

01.01.2020.
ВРАНДУ. Одлазак на југ за Грчку до места Сидерокастро па уз долину реке
Крушевице где постоји више пећина и цркви у пећинама. Прво одлазак на
планину Вранду на којој се налази скијашки центар. До планинарског дома /
1515м/ доћи ћемо превозом а одатле идемо на краћу туру до највишег врха

Св.Илија /1849м/ и повратак назад. Дужина туре је око 4км, успон 350м. У
повратку обилазак једног водопада и локалитета у долини и града
Сидерокастро. Повратак у Сандански увече.

02.01.2020.
Повратак преко Ћустендила и Босилеграда где ћемо се задржати извесно
време. Наставак пута преко Власине и Сурдулице. У Београд долазак до 23
сата.
Кордопулова кућа, 350 год старо здање својевремено је била највећа кућа на
Балкану а породица која је подигла, Кордопуло, била је изузетно богата трговачка
породица. И данас кућа плени величином као и лепотом очуване старе архитектуре,
а на неколико нивоа могуће је видети богату етнолошку збирку са старим комадима
намештаја и покућства, затим збирка оружја, ношње, хаљина као и вински подрум јер
је породица такође трговала вином.
Роженски манастир је један од ретких манастира уз 13 века који је поштеђен
турских разарања тако да су прелепе фреске у њему као и на спољашњим зидовима
и данас лепо очуване и изузетно вредне. Око манастира су бројни конаци, трпезарија
и друге просторије које је такође могуће посетити. Овде је и копија чувене иконе
Портатице Ивиронске коју много хиљада људи ходочасти јер је кажу чувена по
излечењима.
Мелник је данас градић са око 300 становника, најмањи у Бугарској са статусом
града, а у стара времена је био престоница; у 17/18 веку имао око 25.000 становника.
О величини и значају града сведоче остаци бројних византијских цркава и тврђава,
које вреди посетити. Ако неко не иде на туру заиста може цео дан да обилази градић
са околином.

Сидерокастрон-(Валовиште (Валовишта, Демир Хисар, грч. Σιδηρόκαστρο,
тур.Demirhisar) град је у Грчкој, други по величини у округу Сер. Подручје Валовишта
насељено је у античко доба, ово подручје од давнина насељавају Словени стога и
назив насеља „Валовиште“. Град је био и у оквиру Српског царства током 14. века,
да би 1390. године са остатком Македоније пао под власт Османлија.

-Понети топлу одећу, обућу, камашне и осталу опрему за зимски период.
-Обавезно понети пасош, здравствену и планинарску књижицу са плаћеном
чланарином за текућу годину.
НАПОМЕНА. Ова планинарска акција пада у време новогодишњих
празника, па након формирања групе можемо да се организујемо око
дочека Нове године. Зато би заинтересовани требало благовремено да се
пријаве. У међувремену распитаћу се о условим дочека Нове године у
нашем или неком другом објекту у Санданском.
Трошкови-130Е на основу 20 уплата или 140Е на основу 17 уплата.
У трошкове је урачунато следеће:превоз минибусом /17 или 20 места/ , путарине
и вињета, пет преноћишта у Санданском и путно осигурње.
Аконтациона уплата од 50Е уз обавезну доставу потребних података:
бр.пасоша, датум и година рођења, планинарски клуб и бр.чланске
картице.
Вођа акције задржава право да у случају неповољних временских услова и
непредвиђених околности изврши измену плана и прилагоди постојећим
условима ради безбедности учесника акције.
Верољуб Ковачевић, тел. 064/225 99 41

