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 „УСКРШЊО – ПРВОМАЈСКА  ТУРА  ПО  ИСТОЧНОЈ  СРБИЈИ“ 

 Дели Јован 1.141мнв,  Рајачке пимнице, Ртањ 1.561мнв 
 

ДАТУМ: 30.април -3.мај 2021. (три ноћења, четири дана) 

МАРШУТА: НС – Пожаревац – Голубац – Неготин – Зајечар- Параћин – БГ - НС 

ПРЕВОЗ: туристички аутобус 

ВОДИЧИ: Душан Томић, Стеван Гашпаровски 

ПОЛАЗАК: Петак 30.04.2021. у 07:00 часова код локомотиве на желзничкој станици. 

ПОВРАТАК: Понедељак 3.05.2021.  у вечерњим  часовима. 

ИСХРАНА: Ноћење са доручком, недеља Ускрс, славски ручак у Рајачким пимницама 

СМЕШТАЈ:    3 ноћења са доручком, двокреветне собе са купат. хотел Инекс у центру Неготина 

ТРОШКОВИ: 9.900 рсд. (аутобуски превоз, 3 ноћења, славски ручак и организ.трошкови) 

 део трошкова ће планинари сами платити 

НЕОПХОДНА ОПРЕМА: планинарска, прилагођена временским условима 

ПРИЈАВЕ: са уплатом аконтације од 4.000 рсд  код Томић Душана, 064/2170-706    и 

 Гашпаровски Стевана, 063/523-758.  

ПРОГРАМ: 
 

Велики Петак  30-ти април:  

Полазак у 07:00 часова са аутобуске станице испред локомотиве. Прво задржавање у 

Голубцу, пауза за кафу а након тога успон на Велику чуку (316мнв), видиковац са прелепим 

погледом. Спуштање до Голубачке тврђаве. Наставак пута до манастира Вратна. Посета 

манастиру, првом прерасту и видиковцу. Наставак пута до винарије Матаљ, да видимо где 

станује Багрина. По жељи дегустација 5 вина и обилазак винарије (посета винарији није 

обавезна и није садржана у цени туре, доплаћује се на лицу места 900 дин) . Долазак у 

Неготин, смештај у хотел Инекс, који се налази у самом центру. Ноћење са доручком. 
 

Велика Субота  1. мај:  

Доручак, припрема и одлазак на целодневну туру. Успон на Дели Јован. Дужина укупне 

трасе око 18 км. Висинска разлика 661 м. Највиша тачка, безимени врх  1138 м. Повратак 

аутобусом у хотел. Вечеру, ко не пости, можете поручити у хотелу или обезбедити нешто по 

сопственом избору у самоме месту. 
 

Недеља Ускрс  2. мај: 

Доручак, Одлазак аутобусом до Рогљевачких и Рајачких пимница. Посета старом гробљу, 

Краће пешачење око 5 км. Обилазак пимница. Славски ручак, предјело, јела испод сача, 

количина белог и црног вина ограничена је само вашом жељом и могућношћу. Повратак у 

Неготин у хотел. 
 

Ускршњи Понедељак 3. мај: 

Доручак, Напуштамо хотел. Наставак пута кроз Зајечар, до насеља Ртaњ. Успон јужном 

страном, на ову нашу најмистичнију планину. Дужина пешачке туре  13 км. Висинска 

разлика 956 м. Врх Шиљак 1561мнв. По силаску са Ртња краће путовање и посета извору 

Грзе. Наставак путовања. Долазак у Нови Сад у вечерњим сатима. 

 

Планинарска опрема прилагођена временским условима, Планинарске ципеле обавезне.  

Обавезно понети планинарску књижицу са важећом маркицом за ову годину, личну карту и 

оверену здравствену књижицу. У случају одустајања аконтација се не враћа, тражи се замена. 

Учесници су дужни да се придржавају превентивних мера у борби против COVID-19 а у 

складу са планом заштите ПД „Нафташ“.  


