ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО “НАФТАШ”
21000 Нови Сад, Народног фронта 12

www.pdnaftas.org.rs

„Мало другачији Златибор“
Чигота 1359 мнв, Торник 1496 мнв
ДАТУМ:
19-21.март 2021. викенд акција
МАРШУТА:
Нови Сад – Добановци – Чачак – Пожега - Ужице - Златибор
ПРЕВОЗ:
Велики аутобус „Дунавпревоз“-а
ВОДИЧИ:
Душан Томић, Стеван Гашпаровски
ПОЛАЗАК:
Петак 19.03.2021. у 15:00 часова код локомотиве на желзничкој станици.
ПОВРАТАК:
Недеља 21.03.2021. после 21:00 часова.
ИСХРАНА:
Субота вечера, недеља ручак, остало из ранца
СМЕШТАЈ:
Планински дом Торник, вишекреветне собе, спратно заједничко купатило
ТРОШКОВИ:
6.000 рсд. (аутобуски превоз, два ноћења, два кувана оброка и организ.трошкови)
НЕОПХОДНА ОПРЕМА: Зимска планинарска
ПРИЈАВЕ: са уплатом аконтације од 3.000 рсд код
Томић Душана, 064/2170-706 и
Гашпаровски Стевана, 063/523-758.
ПРОГРАМ:
Петак 19-ти март:
Полазак у 15:00 часова са аутобуске станице испред локомотиве. Путовање комфорним
аутобусом са успутним паузама. Долазак у планински дом и смештај. Вечера из ранца.
Субота 20-ти март:
Доручак из ранца, припрема и одлазак на целодневну туру. Кратки трансфер, 8 км до почетка
пешачења. Успон на Чиготу . Дужина укупне трасе око 13 км. Висинска разлика 615 м.
Највиша тачка, врх Чукер 1359 м. По повратку одлазак у цивилацију – Партизанске воде.
Један час времена за разгледање и окрепљење. Повратак аутобусом у планински дом. Вечера
и дружење.
Недеља 21-ви март:
Доручак из ранца. Одлазак аутобусом на Партизанске воде. Вожња најдужом гондолом на
свету на сам врх Торника 1.496 мнв. Карта за жичару није урачуната у цену акције.
Пешачење, до почетне тачке скијалишта, одмор. Наставак пешачења поред Рибничког језера
до нашег планинског дома. Дужина трасе око 8 километара и то све низбрдо. Ручак у дому.
Спремање и повратак. Долазак у Нови Сад у касним вечерњим сатима.
Неопходна планинарска опрема:
Планинарске ципеле, обућа за кретање по дому, зимска јакна, капа, шал, рукавице, сунчане
наочаре, слојевита одећа (веш, мајица-кошуља, дукс-полар, планинарске панталоне), пиџама
или тренерка, флаша за воду, дневни – мањи ранац. Од хране треба понети два доручка,
слаткиш или осушено воће, а за суботу и сендвич за пешачење.
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“.
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ПЛАНИНСКИ ДОМ "ТОРНИК"

Планински дом је аутентичне златиборске градње (дрвени објекат). Смештен је на 1020 мнв,
„ван цивилизације“ на 7 км од центра Златибора на путу за Ски центар Торник у непосредној
близини Рибничког језера. Из дома се пружа поглед на гребене Торника, Чиготе, Рибничко
језеро и реку Црни рзав. Велики аутобус не може да дође до самога дома. Узмите у обзир да
до дома има пет минута пешачења те се тако спакујте да можете своје ствари сами понети.
Дом има централно грејање. Собе су вишекреветне, купатило је заједничко на првом спрату
са више туш кабина и умиваоника. Дом поседује сво потребно посуђе за конзумирање хране.
Такође, у дому можете поручити потребно пиће по приступачним ценама. Подсећамо да ово
није хотел и због тога морате понети своје пешкире.
Препоручујемо вам да пре пријављивања обавезно погледате слике амбијента дома на
интернету.
https://www.facebook.com/pg/tornikplaninskidom/photos/
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