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СУ ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКО ДРУШТВО „ПОШТАР“ НОВИ САД  

21000 НОВИ САД, улица Народних хероја бр.2, Телефон: 021 4848-539 

Телефон за контакт: 060 633-5124, Томислав Стаменић председник 

Телефон водича: 021 432-438, 064 236-9524, Боривоје Вељковић 

Е–пошта:  psdpostar@gmail.com  Е-сајт: www .psdpostar.org.rs 

ПИБ:102676375, Жиро рачун:310-7748-55 НЛБ Континентал банка Н.Сад 

позивамо вас на традиционално 
29. пешачење Фрушком гором у спомен на Светог Саву 

„УСКЛИКНИМО С' ЉУБАВЉУ“ 
ПОЛАЗАК:  У суботу, 26.01.2019. године, кренућeмо из Новог Сада, у 07:55 часова, ГСП линијом 
бр. 61 за Сремске Карловце. 

По доласку ћемо се окупити у центру, код чесме „4 лава“, где ћемо отпевати свечану песму 
"Ускликнимо с' љубављу" у част Светом Сави. У близини, са јужне стране храма Светог Николе, 
изнад капије је фреска Светог Саве. Одатле ћемо надахнути, око 9:00 часова, кренути на 
пешачење, трасом пуном популарних планинарских дестинација на Фрушкој гори. 

 

 Пешачићемо преко Магарчевог брега, гребеном до Белешева, где се спуштамо у долину 
Ешиковачког потока и путем, поред Еко кампа, долазимо на излетиште Стражилово. 

 Пењемо се до планинарског дома ПСД „Стражилово“ из Сремских Карловаца, где правимо 
дужу паузу за оброк и освежење. Пешачење ћемо наставити трасом Фрушкогорске трансверзале, 
преко висова Авала и Дирек, ка Масној ћупи (спомен обележје оснивачима планинарског друштва 
„Фрушка гора“ - 1924. год.). Упознаћемо учеснике о оснивачима и изградњи овог спомен обележја.                                                                                                                                                   

Настављамо трасом Фрушкогорске трансверзале ка Асталу и даље, преко Главице до 
планинарског дома ПД „Занатлија“ из Новог Сада. Овде планирамо дружење уз освежење, до 
полазака приградског аутобуса са Парагова, са окретнице удаљене од дома око 1 км. 

Дужина трасе, прилагођене зимским условима, је око 18 км, укупног успона око 520 м. Свако 
учествије на сопствену одговорност, а акција се одвија по правилима ПСС. 

ПОВРАТАК: са окретнице БУС-а број 72 на Парагову, поласци у 15:05, 16:25 и 16:55 за Нови Сад. 

ОПРЕМА: Планинарска зимска. ХРАНА: Сопствена (из ранца). 

ТРОШКОВИ: Цена аутобуских карата за приградски ГСП БУС 61 до Сремских Карловаца и БУС 
72 од Парагова до Новог Сада.              

ИНФОРМАЦИЈЕ - ПРИЈАВЕ: на састанцима ПСД „Поштар“, Трг Галерија бр.4 у Новом Саду у 19 
часова или на телефон: 064.236.95.24 (Бора). 

Извршни одбор ПСД „ПОШТАР“ Нови Сад 
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