
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO  
"LIPA" SESVETE 

 

POVJERENSTVO ZA IZLETE 
 

Trg Dragutina Domjanića 6/II 
10360 Sesvete 

Sesvete, 2. studenoga 2011. 
 

Povjerenstvo za izlete poziva članove društva na dvodnevni izlet u organizaciji 

udruge EKOSSPIRITUS 
 

 Lijepa li si…  
 

VUKOVAR – ILOK  

18. i 19. studeni 2011. 
 

PETAK, 18. studenoga 

Polazak je iz Zagreba ispred koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, a o točnom 

vremenu polaska obavijestit ćemo vas naknadno kada ćemo znati točan 
polazak kolone sjećanja u Vukovaru. Slijedi vožnja autoputom kroz Slavoniju, 

te dolazak u Vukovar i sudjelovanje u koloni sjećanja od vukovarske bolnice do 
groblja. Na groblju imamo zajedničku misu koju predvodi neki od biskupa. 

Poslije mise autobusom odlazimo do spomen doma na Ovčari. Nakon toga 
odlazimo u Tordince gdje ćemo se smjestiti u školi na noćenje. 
 

SUBOTA,  19. studenoga 

Ujutro, nakon čaja koji će nam pripremiti domaćini, odlazimo do Vukovara gdje 
će nam jedan ili više branitelja ispričati nešto o samom tijeku borbi u gradu i 

atmosferi kakva je vladala u tim zadnjim trenutcima prije pada. Nakon toga 
odlazimo u Ilok gdje ćemo posjetiti obnovljeni muzej grada Iloka u dvorcu 

Odescalhi, te nadaleko poznati stari iločki podrum na samoj obali Dunava gdje 
će zainteresirani moći kušati najbolja Iločka vina. Planiramo i obilazak 

samostana sv. Ivana Kapistrana gdje ćemo imati misu. Bit će i slobodnog 
vremena za ručak, kavu, razgledavanje grada ili posjet nekom drugom 

vinskom podrumu. Polazak za Zagreb bi bio u popodnevnim satima. 
 

Organizatori imaju pravo izmjene plana 

 

CIJENA IZLETA: 250 kn 
 

OPREMA: ponijeti vreću za spavanje i karimat, papuče (ili rezervne 

tenisice), četkica za zube, ručnik…, te potrebnu odjeću i 

obuću za dva dana sukladno vremenskim uvjetima koje 
najave meteorolozi 

HRANA: iz ruksaka (petak) i u restaurantu 
 

SLUŽBUJUĆI: Ivan Horvat, 2001 315 
 

Prijave s uplatom do 10. studenoga, četvrtkom od 18.00 - 19.00 sati u prostoriji 

HPD „Lipa“ kod tajnika Dragutina Krištofa, a dodatne informacije kod Ivana Horvata 


