ЕКСПЕДИЦИЈА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

„КОЖУФ 2021“
(„БЈЕЛАСИЦА - БЕЛАСИЦА - КОЖУФ“)
06.08-14.08.2021. године
Пењите врхове црногорске Бјеласице и македнске Беласице, посјетите Копаоник, купајте се на
Дојранском језеру, ходајте врховима планине Кожуф на граници Македоније и Грчке поприштe борби из периода пробоја Солунског фронта, посјетите Биоградско језеро,
Колашин, Струмицу и Ђевђелију...
1. дан, 6.8.2021. године (петак):
- полазак из Бањалуке у 6:00 часова,
- путовање до Црне Горе
(Бања Лука - Добој - Сарајево - Мојковац - Биоградско језеро),
- обилазак Биоградског језера у НП „Биоградска гора“
(кружна тура траје око сат времена),
- одлазак до Колашина, долазак до Ски центра Колашин, пјешачење двадесетак минута
до Екокатуна „Врањак“, ноћење у Екокатуну „Врањак“.
2. дан, 7.8.2021. године (субота):
- у 7:00 устајање и доручак,
- у 8:00 полазак на туру „Врхови и језера Бјеласице“ (Троглав 2072 мнв, Зекова глава
2117 мнв, Црна глава 2139 мнв), са врхова се пружају погледи на „горске очи“
Бјеласице, НП „Биоградска гора“ и готово све црногорске планине.
Дужина стазе 16 км, кружна стаза за коју је потребно вријеме од осам часова.
- од 16:00 до 17:00 часова повратак и ноћење у Екокатуну.
3. дан, 8.8.2021. године (недјеља):
- у 7:00 устајање и доручак,
- у 8:00 полазак за Македонију,
- пауза на Копаонику,
- излазак на аутопут Београд - Ниш - Скопје и путовање до Дојранског језера,
- у вечерњим часовима долазак до Дојранског језера, смјештај у вилама.
4. дан, 9.8.2021. године (понедјељак):
- успон на један од врхова Беласице (врх Тумба 1880 мнв).
5. дан, 10.8.2021. године (уторак):
- слободан дан на Дојранском језеру - купање на уређеним плажама (резервни дан у
случају лошег времена).
6. дан, 11.8.2021. године (сриједа):
- пут према Ђевђелији,
- пењање врхова Кожуфа (највиши врх Зелен брег 2166 мнв).
7. дан, 12.8.2021. године (четвртак):
- посјета Струмици и обилазак најзначајнијег македонског града на југоистоку.
8. дан, 13.8.2021. године (петак):
- пријеподне боравак на језеру - купање,
- у поподневним часовима напуштање Дојранског језера и повратак назад
(путања Дојранско језеро - Скопје - Ниш - Вишеград - Сарајево - Добој - Бањалука).

9. дан, 14.8.2021. године (субота):
- долазак у Бањалуку.
ЦИЈЕНА: 350,00 КМ по особи
Уплате могу бити у двије рате. Прва рата у износу 150,00 КМ мора бити уплаћена до
1.7.2021. године, што се уједно рачуна и као пријава. Другу рату и комплетну уплату је могуће
уплатити до 31.7.2021. године. Уплате извршити на жиро-рачун Планинарског савеза Републике
Српске 562 006 00002323 22, са назнаком „Кожуф 2021“.
Прије уплате обавезно позвати број телефона 063/995-770 - Игор Ђукић, јер је број
мјеста ограничен.
Цијена укључује:
- превоз туристичким аутобусом;
- смјештај: 2 ноћење са 2 доручка у Екокатуну „Врањак“ Колашин, 6 ноћења на
Дојранском језеру (у вилама);
- организационе трошкове, путарине, паркинг, улазнице за националне паркове;
- путно осигурање;
- поклон мајице и качкете ПСРС.
Напомена: У цијену није укључена исхрана, осим два доручка у Екокатуну „Врањак“
Колашин, она је у властитој режији („из ранца“).
Експедиција се изводи по Правилнику о експедицијама ПСРС, те је за резервацију
потребно сљедеће:
- најава Савезу на 063/995-770 - Игор Ђукић, да резервишете мјесто;
- изјава о одговорности и препорука планинарске организације, обавезно доставити
до 15.7.2021. организатору,
текст је на сајту ПСРС:
http://planinarskisavezrs.org/index.php?option=com_jdownloads&view=category&catid=13&I
temid=175
- уплата на ваше име (то видимо на изводима, није потребно доказивати), с тим да прва
рата износи 150,00 КМ - резервација. Она се може пренијети на друго лице, ако одустанете, с
тим да ви нађете замјену. У случају одустајања и да не нађете замјену, новац се не враћа.
Потребно понијети: планинарске ципеле (обавезно за успоне), планинарски ранац велики
и мали (једнодневни), одјећу за вишедневни боравак, планинарске штапове, камашне, сет за
личну хигијену и прву помоћ, чеону лампу са резервним батеријама, флашице за воду, кабаницу
или виндстопер, џепни нож, заштиту од сунца (крема са УВ фактором, сунчане наочале,
качкет/шешир), папуче, сет за припрему хране, лична идентификациона документа, здравствену
и планинарску књижицу са маркицом за текућу годину...
Вођа пута: Игор Ђукић
Водичи на успонима:
Миломир Васић МБ 016
Ненад Станишић МБ 037
Вођа пута и организатор задржавају право промјене плана.

