АТОС 2016.
ОКВИРНИ ПЛАН ЕКСПЕДИЦИЈЕ:

Петак 05.08.2016.
16.00. часова крећемо из Бања Луке са старе аутобуске станице.
У 20.00. часова стижемо у Бијељину. Око 21.00. крећемо ка Београду, Нишу...
У зависности од броја пријављених и мјеста становања, настојаћемо да полазне тачке
приближимо пријављеним учесницима акције.

Субота, 06.08.2016.
07.00. часова, Софија, пауза до 11.00. часова – у центру се може посјетети Храм, Александра
Невског, црква св. Недеље ( у којој се налазе мошти српског краља Стефана Милутина), Руска
црква, паркови, радње у центру...
11.00. часова, покрет
14.00. часова, Рилски манастир,
20.00. часова, Банско, ноћење

Недеља 07.08.2016.
07.00. часова ,Пирин: успон на Вихрен 2914 м/нм ( алтернатива – лакши успон на врх Безбог
2645 м/нм) и силазак до17.00. часова, ноћење

Понедељак, 08.08.2016.
07.00. часова, Покрет из Банског
11.30. часова, Солун ( Зејтинлик, црква. Св. Димитрија),
14.30. часова, покрет из Солуна , 16.00. часова Ставрос (купање до17.30 часова),
19.30. часова ,Уранополис, конак http://www.camping-ouranoupoli.gr/#!camping/c18nm

Уторак, 09.08.2016.
Б група – Урануполис , купање, конак,
А група:
8.00. часова , узимање визе за Свету Гору и карте за брод
09.45. часова, укрцавање на брод
12.00. часова, Дафни, Ст. Ана , кратко спавање и успон на врх у зору

Сриједа, 10.08.2016.
Б група : Уранополис , купање, конак,
А група врх: Атос 2033 м/нм, силазак на брод и пловидба до Јовањице,
Превоз комбијем и смјештај у Хиландару. Вечерња служба, вечера, конак.
Четвртак, 11.08.2016.
03.00. часова, Служба у Хиландару до 09.00. часова, доручак и превоз до Јовањице на брод,
14.00. часова, Урануполис, групе се спајају
15.00. часова, покрет
21.00. часова, Ворас, ски центар на Кајмакчалану, ноћни успон на врх са опремом
23.00. часова, врх Кајмакчалана, постављање шатора, ноћење. ( Алтернатива: у случају
неповољних услова, камповање у Ворасу)

Петак, 12.08.2016.
09.00. часова ,покрет
13.30. часова ,Охрид, купање, смјештај, обилазак старог града

Субота, 13.08.2016.
09.00. часова, покрет,
10.00. часова Св. Наум,
12.00. часова , сојенице
13.00. часова, Биљанини извори
14.00. часова, купање, обилазак Охрида
22.00. часова, покрет.

Недеља, 14.08.2016.

05.30. Манастир Острог
Наставак кретања ће бити приближен мјестима која су најпогоднија за учеснике акције.
У току дана стижемо кући.

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.
Пријаве је потребно обавити на вријеме ( посебно за групу А) због благослова за улазак на Св.
Гору.
Услов за учешће у експедицији:
- планинарска књижица са важећом маркицом ѕа 2016.годину,
- пасош (мора најмање 30 дана важити од планираног краја експедиције),
- овјерена изјава о одговорности (по пријави добићете текст на маил),
- препорука планинарске организације(по пријави добићете текст на маил).
Пријаве за групу А примамо до 01.06.2016.г. уз 50% уплате на
жиро-рачун ПСРС 562 006 00002323 22 НЛБ банка са назнаком АТОС 2016.
Пријаве за Б групу примамо до 01.07.2016. г. уз 50% уплате на
жиро рачун ПСРС 562 006 00002323 22 НЛБ банка са назнаком АТОС 2016.
Остатак износа треба да се уплати до 01.08.2016.г.
Цијена за А групу је 400КМ
Цијена за Б групу је 350КМ
ПРИЈАВЕ КОД ВОЂЕ ЕКСПЕДИЦИЈЕ НА ДОЛЕНАВЕДЕНИ МАИЛ (Име, Презиме,
контакт број и маил)
У цијену је урачунати превози (аутобус, брод, комби), ноћења, виза за Св.Гору, организациони
трошкови. Храна није урачуната.
Храну носимо у ранцу и купујемо у току пута по властитом избору.
За А групу нема враћања уплате у случају одустајања.
За Б групу је могуће враћање уплаћених средстава уколико се нађе замјена. Уколико
обезбједимо суфинансирање из било ког извора, цијена ће бити коригована сразмјерно
величини 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 одлучуује вођа експедиције.
Акцију организује и води ПСРС.
Вођа експедиције: Драган Кузмановић, водич МБ 015
Контакт: 0038765562715, dkciko@gmail.com,
Вођа успона: Љубиша Араманда, водич МБ 011
Контакт: 0038765595323, lj.aramanda75@gmail.com

Вођа експедиције
Драган Кузмановић

