XIII Успон на Вучји зуб и врхове Орјена ПОЗИВ
Поштовани пријатељи,
овим путем Вас позивамо да учествујете у планинарској акцији „XIII Успон на Вучји
зуб и врхове Орјена“, у организацији ПД „Вучји зуб“ из Требиња.
Акција ће се одржати: 07,08,09. X 2016. године.
Програм:
07.X 2016. ПЕТАК
- Долазак и смјештај у извиђачком дому „Тули“ заједно са планинарским просторијама,
(извиђачки дом Тули, са налази у близини магистралног пута Требиње-Херцег Нови, 10
км од града, скретање за УБЛА лијево (из правца ХН скретање десно) са магистралног
пута, након 500м пута дом се налази са лијеве стране (биће постављене и посебне
папирне ознаке са планинарском маркацијом и стрелицом на бијелом папиру).
-Договор о детаљима акције.
08. X 2016. СУБОТА
- 07,00 часова. Полазак из Требиња ка дому на Тулима
- 07,30 часова. Полазак из дома ка Ублима
- 08,00 часова. Полазак на успон са Убала:
Група 1. (тешка варијанта) Убла – Копривни до - Јастребица - Вучји зуб – Добри до Убла. Дужина стазе 17,3 км.
Група 2. (средње тешка варијанта) Убла - Копривни до - Јастребица - Пирина пољана Добри до - Убла. Дужина стазе око 17,1 км.
Група 3. (лака варијанта) Убла - Добри до (припремање чаја) - Обилазак Ледене
пећине - Убла. Дужина стазе око 16 км.
- Око 15 часова обједињавање све три групе у Добрм долу, одмор и повратак на Убла.
- Ручак по повратку у дом.
- Подјела захвалница, печатирање, пл. књижица, дружење уз музику (цијене пића су
минималне).
09 .X 2016. НЕДЈЕЉА

- По жељи обилазак интересантних мјеста у Требињу и околини.
- 15,00 часова. Крај акције.
Ради бољег организовања смјештаја информацију о броју ваших чланова који долазе
доставити до 06.10.2015. на бројеве: Игор Шкеро +387 (0)65/ 753-896; Александар
Јанковић +387 (0)65/876-821.
Остале информације:
- Убла – 1020м. н/в; врх Јастребица – 1865 м н/в ; Добри до – 1380 м. н/в; врх Вучји
зуб-1805 м. н/в ; Република Српска
- Ноћење у извиђачком дому 5 КМ (2,5евра) по особи, обезбјеђена кухиња и купатило
(потребно резервисати прије ради ограниченог броја мјеста)
-

Могуће је поставити и шатор у близини извиђачког дома

-

Уз договор могуће је доћи прије или отићи касније

-

Ручак по повратку у организацији домаћина

-

Доручак и вечера из ранца

-

Чај и слично у организацији домаћина

-

Обавезно понијети документе, личну карту и сл. ради близине државне границе

-

У случају непредвиђених дешавања план се прилагођава околностима

Више информација на горе наведене бројеве, ту смо да помогнемо колико
можемо.
Ради сигурности учесника, обавезно је поштовање свих договора и инструкција
организатора током акције.

Да смо здраво!
ПД „Вучји зуб“ Требиње

