
ТАРА- ПРЕДОВ КРСТ 

ВЕЛИКИ СТОЛАЦ 1675м 

20-21.06.2020. 

 
 
     Северозападни део Националног парка Тара оивичен селима Растиште у подножју и 
Јагоштица на 1100 метара висине је најтеже приступачан, најдивљији, али свакако и 
најлепши део Националног парка. Са врховима Велики Столац 1675, Галиник 1305,  
Смиљевац 1445, као и видиковцима Биљешке стене, Дриље, Велики крај, Кнезови итд. 
представља предивно место за све љубитеље боравка у природи. Богата вегетација и 
четинарска шума су идеално поднебље за многе врсте јестивих гљива а ненасељеност 
тог подручја за станиште медведа, једног од последњег у овом делу Европе... 
 
20.06. 
    06.30.   Полазак мањег аутобуса из Скерлићеве улице 
    08.45.   Пауза за доручак и кафу у околини Ваљева 
    09.15.   Наставак пута 
    12.30.   Долазак на Тару, у место Капетанова вода и полазак на пешачку туру :  
                 Капетанова вода 1400- Велики Столац 1675- Капетанова вода 1400. Дужина туре  
                 10 км, висинска разлика 275 м, предвиђено време пешачења са задржавањем на  
                 врху 3,5 сата. 
    16.00.   Полазак ка дому 
    16.30.   Долазак у дом и смештај у собе 
    18.00.   Вечера и дружење 

                                             
                     Велики Столац                                                                          Ка Галинику 
21.06. 
    08.00.   Устајање и доручак 
    09.00.   Полазак на пешачку туру: Предов крст 1100-Биљешке стене 1225 -Чехова кућа     
                 1200- обронци Галиника -  река Брусница 950- Предов крст 1100. Дужина туре 14,5 
                 км висинска разлика 350 м, предвиђено време пешачења 6 сата.                
    15.00.   Долазак у дом и паковање 
    15.30.   Ручак  
    16.30.   Полазак ка Београду 
    22.00.   Долазак у Београд    
 

    ***    Смештај је у ловачком дому на Предовом крсту, на бази пуног пансиона. 



Број места ограничен на 29. 
По уплати аконтације од 2500 динара, одустајање могуће само уз замену! 

Напомена:  Понети планинарске ципеле, камашне, штапове, чутурицу за воду, планинарску 
легитимацију са плаћеном чланарином за 2020. 
 

Понети обавезно маску и рукавице ради заштите од вируса. 
 
Доћи ОБАВЕЗНО 15 минута раније. 
Због непредвиђених околности вођа пута има право промене плана пута. 
 
ЦЕНА:превоз, смештај и 3 оброка                                      4600 динара 

 

ВОЂА ПУТА И УСПОНА: МИХАЈЛО ЦВЕТИЋ                                    060/0825305 

E-mail:                                                                                                        cvetic.mihajlo@gmail.com 
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