
ВОЛУЈАК И КУК 

ВЕЛИКА ВЛАСУЉА 2336 И КУК 1817 
14.-16.08.2020. 

 
  Посетићемо прелепи предео, источно од превоја Чемерно, богат водом и дивним 
планинама. Попећемо највише врхове Волујка и Кука, у даљини видети Биоч, Маглић, 
Лебршник, Зеленгору...Видећемо нека планинска језера и извор реке Сутјеске. 
 
14.08. петак 
 
21:00. Полазак минибуса из Скерлићеве улице 
Ноћна вожња са краћим паузама 
 

15.08. субота 
 
01:30. Прелазак границе Србије и БИХ (РС) 
05:00. Дужа пауза за кафу на пумпи код Фоче 
08:00. Долазак до планинарског дома на локалитету Папин до, пауза за доручак и 
припрема за успон 
09:00. Полазак на успон: Папин до 1440 – Велика Власуља 2336 и назад. Велика Власуља 
је највиши врх планине Волујак, дужина стазе је 14 км у оба правца, а успон 950м. 
Обавезна је планинарска опрема, ципеле, штапови, камашне и солидна физичка 
кондиција. 
15:00. Долазак у Дом и смештај  
Смештај је у вишекреветним собама. У Дому постоје 2 мокра чвора, а пожељно је да 
понесете тању “indоor” врећу. 
Предвече дружење са нашим домаћинима из ПД Гацко 

 
                     Планинарски дом                                                          Волујак 
 



 
16.08. недеља 

 
06:00. Устајање и доручак 
07:00. Полазак на пешачку туру: Дом 1440-Сикијевића пољана 1550-Кук 1817-језеро Јагода- 
Дом, дужина туре око 11 км, предвиђено време пешачења 4 и по сата. 
11:30. Долазак у Дом и паковање 

                            Језеро Јагода                                                                  Кук 
 
12:30. Полазак ка Вишеграду 
15:30. Долазак у Вишеград и слободно време за обилазак града и ручак (Андрић град, 
Ћуприја на Дрини..) 
17:15. Полазак ка Београду 
Вожња са краћим паузама кроз БиХ и Србију 
око поноћи долазак у Београд 

 

 Цена: 45 евра  
 

 У цену је урачунато: превоз минибусом и ноћење у Дому    
 

Храна из ранца (могућност печеног јагњета у суботу у Дому и ручка у Вишеграду у 
недељу) 
 
За путовање је потребно имати личну карту. 
  
По уплати аконтације, одустајање из било ког разлога могуће само уз замену! 
 
Пријаве уз аконтацију 30 евра и планинарску легитимацију са плаћеном чланарином за 
2020.                    
Напомена: Понети ОБАВЕЗНО планинарске ципеле, камашне, штапове, чутурицу за воду. 
 
Доћи ОБАВЕЗНО 20 минута раније. 
 

Због непредвиђених околности вођа пута има право промене плана пута. 
                      
ВОЂА ПУТА И УСПОНА: МИХАЈЛО ЦВЕТИЋ               060 0825305 
E-mail:                                                                                cvetic.mihajlo@gmail.com  
 


