субота 31. децембар – понедељак 2. јануар

Замишљено је да за сваки дочек Нове одаберемо посебно место; предео чији ће нас садржај
испунити током празничних дана. Тако смо ове године требали планирати дочек негде на
југу Србије. АЛИ... захваљујући томе што је Вишеградска Нова у свих учесника оставила
невероватно снажан утисак, мимо свих очекивања, одлучили смо да овај догађај
поновимо! Кликом на овај линк, видећете како је изгледао
прошлогодишњи дочек у Вишеграду 
А ко зна колико бисмо знали о Вишеграду да живот касабе и старог моста као његове
душе, Иво Андрић није сажео у дело за сва времена. Беше то разлог што смо лане ту
боравили и вратисмо се надахнути и пуних срца. Шетње обалама Дрине, крај легендарне
ћуприје као да нас изместише у временске димензије које памти стара
Ћуприја оживљавајући, на махове, ликове из романа „На Дрини Ћуприја“...
Поучени претходним искуством, ове године смо у програму начинили извесне измене,
заједно са нашим домаћинима, у складу са вашим запажањима, како би и овога пута
доживљај остао незабораван!
И даље Вам је на располагању пакет старих песама, које можете преузети на страни
сајта где је овај програм.
Ево како смо испланирали наше Новогодишње путовање:
субота, 31. децембар:
ПОЛАЗАК: окупљамо се ујутро у 7.30 h на паркингу код нашег Клуба (Устаничка 125 ц) и тачно

у 8.00 h полазимо према Ваљеву и Дебелом брду. Јутарњу кафу пијемо у аутентичном
рустичном амбијенту крчме "Вајат" у Јовањи, код крчмарице Снежане, а потом настављамо пут ка
Бајиној Башти. Опраштамо се на кратко са Дрином и прелазимо планину Тару, где ћемо застати ради
једне кратке али лепе пешачке партије до предивног видиковца који по легенди посетиоцима доноси
љубавну срећу!
Даље, пут настављамо ка Кремни, где посећујемо кућу пророка Тарабића, а потом путујемо
према граничном прелазу код Вардишта.
Одатле нас до Вишеграда дели још 18 km. Непосредно иза границе Црни и Бели Рзав се спајају у
Рзав. Пратећи његов ток до ушћа у Дрину, стижемо до Вишеграда пред хотел „Андрићев конак“ (три
звездице), крај саме ћуприје на Дрини, где нам је на располагању пун комфор и необична срдачност
домаћина. Сместићемо се брзо, пошто знамо бројеве својих соба, те почињемо са
припремама за „најлуђу ноћ“!
Јеловник предвиђа време поста, као и госте који су вегетаријанци и приликом
пријављивања ћете се изјаснити
који од четири понуђена менија бирате за свечану вечеру.

недеља, 1. јануар:
Дан када је тешко претпоставити када ће ко да се пробуди и разбуди, тако да је време после
доручка до 15 h слободно да га искористите како вам највише одговара.
Андрићград, или Каменград је врло близу и сигурно га нећете прескочити, а препоручујемо
и шетње: до куће Иве Андрића, те видиковаца и то с'друге стране ћуприје (стаза је кратка и
обележена), затим оног где живеше "лијепа и мудра Фата Атлагина" што је живот предала Дрини,
бацивши се са Ћуприје на дан свог несуђеног венчања; затим до стене на Бикавцу (у близини
хотела) и Маркове куле. Ни једна од нанедених шетњи није кондиционо захтевна, а наградиће
ваша сећања трајном успоменом :-) Да бисте се боље снашли, на располагању Вам је ова
карта, али и трекови које за предложене шетње можете употребити помоћу својих GPS уређаја,
или андриод телефона :-)
У 15 h смо у холу хотела, спремни за одлазак у Вишеградску бању. Базен је намењен
искључиво за госте бање, али у овом случају и нас. Благотворне термалне воде биће прави
третман пред још једну журку :-) На овом линку можете видети избор менија за ово вече.

понедељак, 2. јануар:
Напуштамо хотел и заједно посећујемо спомен учионицу Иве Андрића. По силаску у град
полазимо на пут пратећи Рзав узводно, до манастира Добрун. Ту застајемо ради посете
манастиру.
Пред нама је гранични прелаз, после кога идемо ка Мокрој Гори, у Дрвенград на Мећавнику.
Након обиласка Мећавника, а по силаску у Бајину Башту, уприличићемо ручак у ресторану
„Студенац“, где такође имамо одговарајући избор менија (посно/мрсно, салата и једно пиће по
избору). После ручка настављамо ка Гвоздачким стенама, Дебелом брду, Ваљеву и стижемо у
Београд до 21.30 h.

ОПРЕМА: лепо расположење, лепе жеље, све што треба да увече будете свечани и лепи,

гојзерице и мали ранац за пешачење, прибор за базен. Не заборавите личну
карту, неопходну за гранични прелаз!
ПРИЈАВЉИВАЊЕ и информације на састанцима Клуба средом у 20 h. Без обзира на који

начин ћете се пријавити (путем мејла, телефоном, или доласком на
састанак), попуњавање овог формулара је неопходно за сваког
учесника.
ИЗНОС КОТИЗАЦИЈЕ: 90 € + 3.500 дин (подразумева се да су сви Уучесници чланови Клуба)





Котизација обухвата: превоз, смештај у хотелу са доручком у петак и суботу, две
свечане вечере, улаз у базен Вишеградске бање и Дрвенград, улазница за Спомен
учионицу, боравишну таксу, ручак у "Студенцу" при повратку и путно и
здравствено осигурање.
Приликом пријављивања је обавезно дати попуњен формулар за учешће и
измирење аконтације у износу од 70 €

НАПОМЕНА: последњи рок за пријаве је 15. децембар! Препоручујемо да то учините на

време, како бисте обезбедили жељени смештај.
Акцију реализује Гордана Атанасијевић
065 377 14 74
kaup@serbianoutdoor.com

Пријављивањем за учешће у акцијама Клуба, у обавези сте да поштујете Статут и Правилник о извођењу
активности КАУП-а, без обзира да ли сте члан Клуба, или неког другог удружења.
Статут и општа акта КАУП-а можете видети и преузети на сајту serbianoutdoor.com
ДОБРОДОШЛИ! 

