
 
ПЛАНИНАРСКО СПЕЛЕОЛОШКИ КЛУБ ''ДВИГ'' 

Светосавска бр.8, Владичин Хан 
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ЕКСПЕДИЦИЈА ''ДАМАВАНД 2018'' 
2.-12. јул 2018. 

 
Планинарско спелеолошки клуб ''ДВИГ'' из Владичиног Хана организује 
планинарску експедицију у Ирану са успоном на врх Точал (3957м) и врх Дамаванд 
(5671м) и туристичким обиласцима знаменитости Техерана и околине. 

 

 

 
 
 

 



ПЛАН ПУТОВАЊА 
2.-12. јул 2018. 

 
 
1.дан: Скопље (аеродром) 10:55 – (13:25) Истанбул 22:35 –  (3:35) Техеран. 
Транспорт и смештај у хостелу Техран. 
 
2.дан: Слободан дан за обилазак Техерана (Национални музеј Ирана, Музеј драгог 
камења, Базар) у пратњи водича. 
 
3.дан: Транспорт до Дарбанд трга (1850м). Пешачење (2.5-3 ч) до планинарског 
дома Ширпала (2750м) и доручак у дому. Наставак пешачења до врха Точал  
(3957м). Ноћење у планинарском склоништу на врху. 
 
Алтернативно је могуће организовати транспорт жичаром до станице 2 
(2400м) одакле би започело пешачење ка врху у зависноти о физичке спремности 
учесника. 
 
4.дан: Спуст жичаром до Техерана. Обилазак палате Саад Абад. Смештај у хостелу 
Техран. 
 
5.дан: Техеран – Полур. Полур – базни камп Гуфсанд Сара (превоз џиповима). 
Гуфсанд Сара (3200мв) – Планинарски дом (4150мнв). Ноћење у планинарском 
дому. 
 
6.дан: Дан за аклиматизацију. 
7.дан: Дан успона на врх Дамаванд. Планинарски дом (4150мнв) – Дамаванд 
(5671мнв). Дамаванд – планинарски дом. Ноћење у планинарском дому. 
 
8.дан: Планинарски дом – Гуфсанд Сара, Гуфсанд Сара – Техеран. Вечерњи 
обилазак Техерана. Ноћење у хостелу Техран. 
 
9.дан: Резервни дан за планинарење или слободни дан за обилазак околине 
Техерана. 
 
10.дан: Дан повратка, Авионски лет - Техеран 4:35 – (6:20) Истанбул 9:35 -  10:15 
Скопље. 
 
(11.дан): резервни дан на планини или за туристичке обиласке 
 
 
 
 



ЦЕНА УЧЕШЋА НА ЕКСПЕДИЦИЈИ ПО ОСОБИ: 950 еура 
 
 
У ЦЕНУ СУ УРАЧУНАТИ СЛЕДЕЋИ ТРОШКОВИ: 

 Повратна авио карта на релацији Скопље – Истанбул  - Техеран са свим 
аеродромским таксама, са кабинским пртљагом и таксом за додатни пртљаг 
максималне тежине 20 кг. 

 Транспорт комбијем унутар Ирана по програму који је наведен. 

 Транспорт џиповима на Дамаванду. 

 Вожња жичаром на Точалу. 

 Сва ноћења у хотелима у Техерану са доручком. 

 Ноћење у планинарском дому на Точалу и Дамаванду. 

 Такса за успон на Дамаванд. 

 Услуге водича 
 
У ЦЕНУ НИСУ УРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ хране, воде, превоз метроом и таксијем 
унутар Техерана или друге дестинације, улазнице за културно-историјске и 
природне знаменитости и музеје. 
У цену није урачунат смештај у хотелу Точал при успони на врх Точал који је 
алтернативни смештај са учеснике који не желе да проведу ноћ у склоништу на 
врху планине како је предвиђено програмом, а за које су неопходне вреће за 
спавање и подлошке.  
 
ПРИЈАВА: уз аконтацију од 300 еура најаксније до 1.марта 2018.г 
 
 
УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСПЕДИЦИЈЕ И ПЛАЋАЊА: 
Експедиција се реализује уз услов од најмање 8 пријављених учесника. 
Максималан број учесника је 16. Све трошкове учешћа на експедицији учесници су 
у обавези да измире најкасније 10 дана пре датума поласка на експедицију. У 
случају одустајања могуће је наћи замену. Новац од аконтације у случају 
одустајања се не враћа. Целокупан уплаћени износ организатор је у обавези да 
врати учесницима у случају да се извођење експедиције потпуно откаже због 
недовољног броја пријављених. 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА: 
За учешће на акцији неопходно је добро здравствено стање и психо-физичка 
спремност. Сви учесници акције полазе добровољно и на сопствену одговорност у 
складу са Правилником о безбедности Планинарског савеза Србије и дужни су 
придржавати се инструкција вође акције. ПСК ''ДВИГ'' као организатор акције 
задржава право измене плана, одлагања или отказивања акције у случају лоших 
временских прилика и непредвиђених околности. 
 



ВОЂА ЕКСПЕДИЦИЈЕ: 
Немања Милосављевић, Председник ПСК ''ДВИГ'' Владичин Хан. Члан Горске 
службе спасавања Србије. Завршени зимски и летњи алпинистички течај. 
Високогорско искуство: Елбрус, Дамаванд, Атлас, Арарат, Мон Блан, Гросглокнер, 
Казбег итд. Организатор и вођа експедиција на Арарату, Дамаванду и Елбрусу. 
 
СПИСАК ОПРЕМЕ неопходне за учешће на експедицији биће накнадно достављен 
учесницима. 
 
КОНТАКТ: 
Немања Милосављевић -  063 473 666 и 063 473 935 / nemanja84@hotmail.com 
Милош Пешић - +389 78 881 470 / prometejski@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председник ПСК ''ДВИГ'' 
Немања Милосављевић 

 

 


