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39. Пролећни дан планинара на Бељаници

ПОЗДРАВ ПРОЛЕЋУ У ПЛАНИНИ
142. године Свилајнчана на Бељаници

Планинарско друштво „Бељаница“ из Свилајнца наставља традицију планинарења коју је започео
1875. године Јулије Драшкоци (1851 - 1927), апотекар из Свилајнца.
Чланови

ПД „Равничар“ из Бачке Паланке у сарадњи са ПСД „Поштар“ из Новог Сада
позивају планинаре Војводине да заједно посетимо природне лепоте и
знаменитости Ресавског краја и Бељанице.
Првог дана акције посетићемо Ресавску пећину, манастир Манасију, боравићемо на обали реке
Ресаве, уживаћемо у снажном буку водопада Велико врело. Смештај и боравак у планинарском
дому „Лисине“, једном од најстаријих планинарских домова у Србији.
Дом се налази у котлини Лисине у подножју живописних масива Соколице и Бељанице. Чесма
са питком водом је испред Дома на обали реке.
У Дому има електрично осветлење. У санитарном чвору сами одржавамо хигијену.
Други дан наше акције, недеља, је дан када се Свилајнчани окупљају да дружењем обележе
пролеће 2017. године. Ми ћемо им се придружити на успону падинама Бељанице до највишег врха,
Бељаница 1339 мнв.

ПРОГРАМ
Субота:

22. априла 2017. године. Полазак у 08:00 часова из Бачке Паланке.
Чланови новосадских планионарских друштава и околних насељених места улазе у аутобус на
паркингу испред железничке станице код старе локомотиве.
Полазак у 09:00 часова из Новог Сада.
Путујемо кроз Београд ка Свилајнцу где нас, око 12:00 часова, дочекује домаћин из ПД
„Бељаница“. У пратњи домаћина обићи ћемо Свилајнац и ближу околину, манастир Манасију
и Ресавску пећину. Програм путовања завршавамо долином реке Ресаве у планинарском
дому „Лисине“ (376 мнв). Смештај у вишекреветним собама.
Обавезна врећа за спавање или лична постељина (јастучница и два чаршава).

Недеља: 23. априла 2017. године устајање око 06:30 часова.
Око 07:30 полазак на успон (3 до 4 ста хоада) до врха Бељанице, Бељаницa 1339м.
Повратак у дом планирамо до 14:00 часова.
Повратак, после заједничког ручка полазак за Нови Сад планирамо око 15 часова.
У Бачку Паланку планирамо да стигнемо до 21:00 час.
Водичи:

Петар Рајда и Боривоје Вељковић

