
ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО "ЉУКТЕН" секција Београд 

ВАС ВОДИ НА ПЛАНИНАРСКУ АКЦИЈУ 

Пролећни дани планинара  

на  

Гледићке планине 
10. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ 

 
Увод:  Једна у сваком погледу изузетна акција, да не откривамо детаље домаћини се 

као сваке године до сада труде да нас угосте и дочекају скромно али срдачно, 

онај Rock&Roll у Дубичу је несвакидашњи! Изузетни музичари свирају поп и 

рок музику прошлих времена са простора Југославије. Храна укусна, обилна... 

И велико срце наших домаћина из ПСД Љуктен.  

Напомена:  Ова акција је Pet friendly, дакле могу да учествују кучићи.  

Полазак:  Полазак 10. априла (субота) 2021. године у 05:30 часова.  

Маршута путовања:  

Блок 23, Нови Београд – Чукарица  – Аутопутем до Прељине – Краљево –

Трстеник.  

Цена:  Цена акције је је 2.000 динара. У цену акције урачунат је превоз  луксузним 

комбијем од 8+1 места, путарина и организациони трошкови.  

 

План акције:   
05:30 – полазак из блока 23, Сајам, Чукарица – Краљево - Трстеник;  

09:00 – долазак у Трстеник, сусрет са домаћинима, свечано отварање, прелазак 

у аутобус домаћина, превоз до Лободера;  

10:00 – полазак на пешачку туру;  

12:30 – врх Самар 922м н/в.  

14:30 – врх Смрдан 

15:00 – Горњи Дубич –ручак, подела награда и захвалница  

17:00 – Полазак према Београду истом маршрутом;  

21:30 – Предвиђено време доласка у Београд.  

 
Пешачење: Стаза је дугачка око 18 км са укупним успоном од 570м и спада у лаке, па је 

препоручљива за све узрасте. 
 

Храна-вода:  Храна је из ранца. Ручак је обезбеђен по симболичној цени 150дин као и сваке 

године, чувени планинарски посни пасуљ са рибом. 

Опрема:  Планинарска опрема примерена временским условима, планинарске ципеле, 

пожељни штапови, камашне!  

 

  



Вођа акције:  Предраг Голубовић, тел: 064/113-60-89 мејл golub1@gmail.com . 

Пријава:    Мејлом или СМС-ом   
Рок за пријаву:   До попуне групе.  

Аконтација: Аконтација је 2.000 дин. без права повраћаја, осим у случају замене. 

Проверени учесници акција немају обавезу плаћања аконтације! 

 
Напомена: Акција се одвија у складу са "Правилником о безбедности и одговорности у извођењу 

планинарских активности"  Планинарског савеза Србије. 

 

УЧЕСТВУЈЕТЕ НА СОПСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ! 

 

 

 

 


