
Поводом обележавања стогодишњице пробоја Солунског фронта (битка на 

Добром пољу 15. сеп. 1918. године), ПК „Врбица“ Велика Плана организује 

планинарко ходочашће на једно од најузвишенијих места српске прошлости:  

 

КАЈМАКЧАЛАН (2.521 m) и ПЕЛИСТЕР (2.601 m) 

- 13-16. септембар 2018. год. – 
 

1. дан – четвртак, 13. септембар:  

 

22:00 – Полазак из Велике Плане. Вожња ауто-путем до Велеса и даље ка Битољу  са успутним 

краћим паузама (Предејане и сл.). Укупно аутобусом за три дана ћемо прећи око 1100 

километара. 

 

2. дан – петак, 14. септембар: 

 

Око 07:00 – Долазак у Битољ и остављње код смештаја групе која неће ићи на успон на 

Пелистер. Ова група има могућности да цео дан проведе у Битољу („граду конзула“), у 

коме се може видети много културно-историјских знаменитости. Градом доминира 

шеталиште Широк сокак дужине око 2 километара. 

     После краћег одмора, група за успон на Пелистер, наставља превозовом до хотела 

„Молика“ (1.420 m). 

Око 08:30 – Полазак на трекинг стазом од хотела „Молика“ (1.420 m), почетне тачке за успон на 

Пелистер, трећег врха по висини у Македонији. Гребеном ћемо прво попети врхове Стив 

Наумов (2468 мнв) и Илинден (2542 мнв), а затим и највиши врх планине Баба - 

Пелистер (2601 мнв). У зависности од стања на терену, враћамо се другом стазом, преко 

Малог (2180 мнв), а затим и Великог језера (2218 мнв). Након одмора код језера 

настављамо даље до пута, у близини села Нижеполе (1170 мнв), где нас чека превоз. 

Пешачење има око 22 km са 1400 m успонa. 

Напомена: На трекинг се иде са малим ранчевима – понети воду и храну за целодневну 

акцију. 

19:00 – Повратак у Битољ, смештај у хотел; слободно време за шетњу и вечера у неком од 

ресторана или по жељи. 

 

 

  

Спомен капела на Кајмакчалану Залазак сунца на врху Кајмакчалана 

 

 



3. дан – субота, 15. септембар: 

 

06:00 – Устајање, припрема за акцију и двочасовна вожња до Грчке односно ски центра Ворас 

(2020 мнв) одакле крећемо на успон на Кајмакчалан.  

09:30 – Полазак на пешачење лаганом стазом односно планинским путем којима могу изаћи и 

теранска возила. Лаганим ходом за око 1,5 сат (око 4 километара и 500 метара успона) 

излазимо на Кајмакчалан (2.521 m) – посета Спомен капели и костурници. У 

зависности од временских услова, план је да на овом месту направимо дужу паузу, 

како би се у миру поклонили некима који су били много бољи од нас. Након паузе, део 

групе се може путем вратити истом стазом до ски центра, а други наставља на мало 

проширену варијанту односно успон на суседни врх Кочобеј (2.434 m), те преко 

Кајмакчаланског потока повратак до ски центра. Лакша тура би имала око 8 км и 500 

метара у успону и силаску, док би друга група имала око 12 километара пешачења са 

успоном од око 700 метара (у зависности од временских услова могуће је да ова група 

још мало прошири трекинг успоном на Малко Ниџе – о овомо ћемо се договорити на 

лицу места) 

Након пешачења полазак за Битољ преко граничног прелаза Ники. 

Након два сата вожње долазак у Битољ и смештај у хотел. Слободно време за обилазак 

Битоља и вечеру. 

 

4. дан – недеља, 16. септембар: 

 

07:00 – Устајање, паковање и одјављивање из смештаја. 

08:00 – Посета Српском војничком гробљу (у јужном делу Битоља при улазу у град, где је сахрањен 

1321 војник српске војске из Балканских и Првог светског рата) и античком локалитету 

Хераклеја Линкестис (у непосредној близини Српског војничког гробља) 

09:30 – Полазак из Битоља ка Прилепу (42 км) 

10:30 – Долазак у Прилеп, обилазак центра града и друге слободне активности (опционо успон 

на Маркову кулу (кула Марка Краљевића) – у том случају сатница се на даље помера 

за 2 часа) 

11:30 – Полазак из Прилепа, вожња са успутним краћим паузама по потреби и паузом за ручак 

19:00 -  Долазак у Велику Плану.  

 

  

Српско војничко гробље у Битољу Хераклеја Линкестис 

 

 

Напомена:  За успон на Пелистер је потребна одлична физичка кондиција и ту могу кренути 

само планинари са таквим квалификацијама. Другог дана успон је лаганији: -са групом која иде 

само до врха Кајмакчалана могу кренути и кондиционо мање спремни планинари, док је за 



проширену варијанту потребна мало јача кондиција и искуство. На стазама не постоје технички 

захтевни делови. 

Опрема, високогорска за летње услове: планинарске ципеле, чеона лампа, вода, заштита од 

кише, заштита од сунца, резервна одећа...                                                                               

Смештај, у хотелу у Битољу.                                                 

Храна, из ранца. Понети храну за први дан. Након тога је могуће набавити храну по ниским 

ценама у продавницама и ресторанима у  Битољу.                                            

Вода, понети за први дан, након тога можемо набавити у Битољу.                           

Документи, обавезно понети пасош; оверена здравствена књижица и планинарска књижица са 

плаћеном чланарином за 2018. годину.                       

Цена: 20 евра + 1000 дин. (обухвата превоз, два ноћења у хотелу, храна и смештај возача и 

друге и организационе трошкове). 

Пријава уз уплату код Ненада Динчића, телефон 064/117-8141,  на састанцима ПК Врбица  

четвртком од 19-20 часова. Број учесника ограничен на 30. Пријаве се врше до попуне места а 

најкасније до петка 7. септембра 2018. Предност учешћа на овој акцији имају планинари 

ПК Врбице.                                     

Програм путовања и успона су оријентациони; организатор задржава право измене плана у 

случају непредвиђених околности. Учесници иду на сопствену одговорност, уз строго 

придржавање Правилника о безбедном извођењу планинарских активности ПСС -  

https://pss.rs/wp-content/uploads/2017/09/P120-Bezbedno-izvodjenje-planinar.-akcija.pdf 

 

 

ОВУ АКЦИЈУ НАЈВЕЋИМ ДЕЛОМ ФИНАНСИРА ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА  

https://pss.rs/wp-content/uploads/2017/09/P120-Bezbedno-izvodjenje-planinar.-akcija.pdf

