Мусала и Олимп 2017
ПСРС и овог љета организује успон на највише врхове Балкана уз богат садржај путовања. У јеку
љетне сезоне спојићемо два викенда и пет радних дана за активно планинарско љетовање.
Петак, 11. aвг. – полазак из Б.Луке са ст. аутобуске у 16.00. Око 20.30. пауза у Бијељини.
Субота, 12. aвг. – Софија, пауза у центру до подне, а затим Боровец – ноћење.
Недеља, 13. aвг. – успон на Мусалу, силазак до 18.00., одмор, ноћење.
Пон. 14. aвг. – рано ујутро покрет. Око подне пауза у Солуну.Покрет до кампа( Паралија)
А – група кампује у Паралији
Б – група наставља кретање до дома на Олимпу.
Уторак, 15. aвг.
Б – група устаје прије зоре и иде на врх – Митикас, силази до дома, а затим до превоза и иде у
Паралију на купање и ноћи у кампу.
А – група устаје рано и иде до дома на Олимпу, ноћи.
Сриједа, 16. aвг.
А група устаје прије зоре и иде на врх – Митикас, силази до дома, а затим до превоза, враћа се у
камп и састаје са Б групом. Одмор и ноћење у кампу.
Четвртак, 17. авг. – покрет – Извори св. Петке, Метеори, Игуменица, смјештај у кампу и ноћење.
Петак, 18. авг. – трајект – Крф – мали бродић за острво Видо.
Повратак у камп и ноћење.
Субота, 19. авг – покрет до Саранде. Пауза. Ксамил, манастирска плажа, купање. Покрет, вожња
ноћу.
Недеља, 20 авг. Ујутро – Острог. Око 11 сати покрет. Око 22.00. Бањалука.

За ову акцију је потребна опрема: Планинараске ципеле, ранац, мали ранац, врећа, шатор / на два
или три учесника/, подметач, штапови, гамашне, хлаче, кабаница, тренерка, дукс, качкет, наочале
за сунце, крема заштитна, приручна апотека, храна, вода, пресвлака, патике, папуче, чеона лампа,
фото апарат, планинарска књижица /важећа/, пасош, новац, прибор за личну хигијену, мајица
дугих рукава, средство против комараца.

Котизација за трошкове превоза, смјештаја и организације – 350КМ.
Пријаве примамо до 01.07.2016. г. уз 50% уплате на жиро рачун ПСРС 562 006 00002323 22 НЛБ.
Други дио треба уплатити до 01.08.2017. Уз пријаву на мејл dkciko@gmail.com потрбно је навести
име, презиме, датум и мјесто рођења, број пасоша и до кад вриједи, држављанство, број телефона
и назив матичног пл. Друштва, величину мајице ( M, S, L, XL, XXL …). Уколико неко жели двије или
више мајица, нека доплати 10КМ по комаду. Накнадно ћете доставити препоруку друштва и изјаву
о преузимању одговорности.
Излет на Крф није обавезан. Цијена превоза трајектом и бродићем кошта око 22 еура.
ПСРС плаћа путно осигурање и мајице за све учеснике.
Храну носимо или купујемо у току пута по властитом избору. У случају одустајања могуће је
враћање уплате уколико се нађе замјена. Уколико се обезбједе спонзори или суфинансирање од
стране МПОС, цијена ће бити коригован сразмјерно обиму уплаћеног износа.
Уколико се пријавите за акцију дужни сте поштовати план и циљеве акције и придржавати се
упутства водича. Измјене плана су могуће у складу са временским условима и околностима на
терену. О измјенама одлучује вођа пута.
Акцију организује и води ПСРС.
Вођа пута: Драган Кузмановић, водич излета и похода МБ 015
Контакт: 0038765562715, dkciko@gmail.com,
Вођа успона: Љубиша Араманда, водич излета и похода МБ 011
Контакт: 0038765595323, lj.aramanda75@gmail.com

Вођа пута
Драган Кузмановић
водич излета и похода МБ 015

