
ЛЕБРШНИК -  КУК 

ОРЛОВАЦ 1985, КУК 1813 

19.-22.08.2021. 

 
19.08. четвртак 
 
23:00. Полазак мањег аутобуса из Скерлићеве улице 
Ноћна вожња са краћим паузама кроз Србију и БиХ (РС) 
 
20.08. петак 
 
05:00. Дужа пауза на пумпи код Фоче за кафу 
08:00. Долазак до катуна Катин до између превоја Чемерно и планинарског дома Папин  
           до и полазак пешице ка планинарском дому (потрудићемо се да нам домаћини превезу 
           ствари теренским возилом. Пртљак обавезно носити у планинарским ранчевима)          
09:30. Долазак у дом и смештај 
Дом је на дивном месту поред извора, опремљен је са три вишекреветне собе, има  
електричну енергију и спољно купатило, као и простор за дружење планинара. Пожељна 
танка врећа за спавање. 
11:00. После освежења и доручка полазак на пешачку туру: планинарски дом 1444 -  
           раскрсница 1456 – Кук 1813 – раскрсница 1456 – извор Сутјеске 1500 – планинарски  
           дом 1444, дужина туре око 8 км, висинска разлика око 450 м, предвиђено време 
           пешачења око 4 сата. 
По доласку у дом слободно време за дружење 

                   Планинарски дом                                                                    Кук 
 
21.08. субота 
 
07:00. Устајање и доручак 
08:00. Полазак на пешачку туру: Папин до 1444 – језеро Јагода 1530 – Кошара 1838 – Орловац 
           1985 – Проваљени до 1647 – Рупе 1650 – Папин до 1644, дужина туре 12 км, висинска  
            разлика око 700 м, предвиђено време пешачења са паузама око 7 сати 
По подне дружење у дому 



                          Језеро Јагода                                                                   Лебршник 
                   
22.08. недеља 
 
07:00. Устајање, паковање и доручак 
08:00. Полазак пешице ка катуну Катин до где нас чека аутобус (потрудићемо се да нам  
           теренско возило пребаци ствари) 
09:00. Полазак мањег аутобуса ка Тјентишту 
10:00. Долазак на Тјентиште и пауза за обилазак спомен комплекса 
11:00. Полазак ка Вишеграду 
01:00. Долазак у Вишеград и пауза за факултативни обилазак града и ручак (Ћуприја на 
           Дрини, Андрић град...) 
15:00.Полазак ка Београду 

 

                    Споменик Тјентиште                                                              Вишеград  
 
Вожња са краћим паузама  
Долазак у Београд у касним вечерњим сатима 
 
Обавезно понети важећу личну карту, а пожељно је имати и путно осигурање. 
 

Цена: 6500 динара 

 

 У цену је урачунато: превоз мањим аутобусом и 2 ноћења у Дому    
 

Храна из ранца (постоји могућност организовања заједничког ручка) 
По уплати аконтације, одустајање из било ког разлога могуће само уз замену! 
 
Пријаве уз аконтацију 5000 динара и планинарску легитимацију са плаћеном чланарином за 
2021.                    
Напомена: Понети ОБАВЕЗНО планинарске ципеле, камашне, штапове, чутурицу за воду. 
Планинари који немају адекватну опрему вођа пута има право да удаљи са пута. 
 
Доћи ОБАВЕЗНО 20 минута раније. 



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

 
 


