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ДИНАРА (Сињал 1831м) Извор Крке и Цетине 

 

ПОЛАЗАК:      Четвртак 04.маја 2023.год. у 21.00 из Новог Сада, из Подгоричке улице иза зграде НИС-а 

ПОВРАТАК:    Недеља 07.маја 2023.год. у вечерњим часовима 

СМЕШТАЈ:     Два ноћења у планинарским домовима „Брезовац“ и „Кијево“ 

ПРЕВОЗ:       Туристички минибус мерцедес 19+2 

ОПРЕМА:     Високогорска планинарска (вреће за спавање -  обавезне), примерена временским условима 

ТРОШКОВИ:  160 еура 

УПЛАТЕ: Приликом пријављивања  аконтација 100 еура,  60 еура на дан путовања. Број места ограничен 

на 18 учесника. 

Аранжман обухвата: Аутобуски превоз 4 дана, услуге смештаја у планинарским домовима, ручак 

првог дана по доласку у Книн, превоз теренским возилима до планинарског дома „Брезовац“, 

улазнице у НП „Динара“, НП „Крка“, Kнинску тврђаву, ... 

http://www.pdnaftas.org.rs/


ПРОГРАМ: 

1.дан - четвртак 

-Полазак из Новог Сада, окупљање 15 минута раније 

-План пута: Прелазак државне границе, наставак пута кроз Босну и Херцеговину до Хрватске 

2.дан – петак 

-Долазак у Книн, краћи одмор, обилазак Kнинске тврђаве 

-Одлазак у Кистање и обилазак Mанастира Крка 

-Обилазак слапова на реци Крки, Манојловачки и Билушића бук и археолошко налазиште Бурнум. 

-Ручак у ресторану (традиционално јело печена јагњетина) 

-Повратак у Книн, превоз теренским возилима у планинарски дом „Брезовац“ , смештај и ноћење 

у истом 

3.дан – субота 

-Успон на највиши врх Хрватске Сињал (1831 м) 

-Силазак на другу страну планине Динаре преко Мартинове Кошаре у село Главаш 

-Превоз до извора реке Цетине, обилазак тог прелепог крашког бисера 

-Превоз до планинарског дома у Кијеву, смештај и ноћење у истом 

4.дан – недеља 

-Успон на Кијевски бат (1207 м) 

-Повратак у планинарски дом Кијево, паковање опреме и ствари у возило 

-Обилазак слапова реке Крчић, Топољски бук 

-Повратак за Нови Сад и долазак у касним вечерњим сатима 

Пријаве за акцију код Љиљане Ђајић, телефон 064 44 035 23 

 

 

Напомена у складу са Законом о туризму: „За путовање није обезбеђена заштита у погледу 

гаранција путовања.“ 


