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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Туристичка организација Србије припремила је Билтен о туристичкој
понуди Србије за летњу сезону 2021. године, који је рађен на основу података
добијених од туристичких организација градова и општина, угоститељскотуристичких предузећа и туристичких агенција.
Бањски центри за наступајућу наступајућу летњу сезону нуде разноврсне
здравствене и рехабилитационе програме, а све је више бања које у својој
понуди имају и специјалне програме, као што су spa, wellness и антистрес
програми. Боравак у бањама се употпуњује манастирским, винским турама
и др. У бањској понуди треба истаћи Врњачку Бању, Сокобању, Нишку Бању,
Буковичку Бању, Врујце, Бању Кањижу, Бању Ковиљачу и друге бање.
Планински туристички центри током лета нуде могућности за разноврсне
рекреативне активности, организовање програма активног одмора у
природи, припреме спортиста и др. У понуди за лето 2021. године значајно
место имају туристички центри Златибор, Копаоник, Дивчибаре, Тара, Стара
планина, Златар, Гоч и други.
Градски центри током летње туристичке сезоне нуде бројне културнотуристичке манифестације, излете и др. Током лета наши градови су
домаћини бројним међународним културним догађањима и спортским
такмичењима.
У Билтену ТОС-а обухваћени су и туризам у селима Србије, туристичка места
на Дунаву и остала туристичка места која се укључују у летњу туристичку
понуду Србије.
У Билтену су дате цене за индивидуалне госте, без боравишне таксе и
осигурања. Туристичке агенције нуде различите попусте – за плаћање
унапред, попусте за децу, пензионере, организоване групе, за боравке дуже од
3 или 7 дана, могућност плаћања у више рата и др.

Туристичка организација Србије не одговара за накнадне промене цена,
понуде и садржаја насталих након штампања Билтена. Цене наведене
у Билтену су само информативног карактера. Пре одласка на одређену
дестинацију препоручујемо да контактирате локалну туристичку
организацију ради више информација.
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БАЊСКА МЕСТА
Бање у Србији имају дугу туристичку традицију. Већина бања налазе се у
подножју планина, окружене су шумама, заштићене од ветрова и имају благу
климу. У близини бања налазе се споменици културне баштине, планински
туристички центри, ловна и риболовна подручја и др. Бањска места су за
предстојећи летњи период припремила програме за одмор, спа, велнес,
рекреацију и рехабилитацију, програме културно-забавног садржаја, као и
организоване излете у околину.
У бањама Србије дневни смештај у хотелима и РХ центрима, по особи у
двокреветној соби, у зависности од категорије, креће се од 2.200 динара
колико износи преноћиште у хотелу „Оаза“ у Јошаничкој бањи до 89 €, колико
износи полупансион у хотелу „Тонанти” у Врњачкој Бањи током шпица
летње сезоне. Болеснички дан по особи у двокреветној соби креће се од
2.950 динара у објекту „Millenium resorts” у Врањској бањи до 7.500 динара у
луксузним собама хотела „Premier Aqua“ у бањи Врдник.

ВРЊАЧКА БАЊА
Туристичка организација општине Врњачка Бања
036/621 900, 611 106
www.vrnjackabanja.co.rs
Врњачка Бања лежи на обронцима Гоча, 200км јужно од Београда и око
25км од Краљева. Карактерише је пријатна клима, чист ваздух, повољан
географски положај, али највише лековита вода. Седам топлих и хладних
извора минералне воде успешно отклањају бројне здравствене проблеме.
Врњачки паркови, који се простиру на 60 хектара површине, једно су од
основних обележја Врњачке Бање. Протеклих неколико година Врњачка
Бања своју понуду обогатила новим хотелима. Сви поседују модерне спа
центре, а већина и отворене базене.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

врста услуге

1/1 соба

1/2 соба

пансион

6.114

4.620-5.050

Хотел „Тонанти”

преноћиште

99–129 €

59-89 €

Институт ”Меркур –
нови”
Хотел „Solaris Resort“

преноћиште

96-122 €

48-61 €

Хотел „Pegaz Holiday
Resort“

преноћиште

6.490-7.190

4.645-5.145

Хотел „Врњачке
Терме“

преноћиште

7.000-7.500

4.500-5.000
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Хотел „Фонтана“

полупансион

79-89 €

40-45 €

Хотел „Слатина“

полупансион

62 €

31 €

Хотел „Zepter“

преноћиште

5.450-5.850

4.200-4.500

Хотел „Бреза”

полупансион

3.300-3.800

3.100-3.500

Хотел „Лидер С“

полупансион

4.600

3.700

Гарни хотел „Краљ“

полупансион

5.700

3.790

Гарни хотел „Даница“

пансион

4.010

3.400

смештај у вилама и
пансионима

ноћење

смештај у
апартманима
приватан смештај

најам
апартмана
ноћење

1.700-9.200
(у зависности од врсте објекта и
броја особа)
2.000-8.000

(у зависности од врсте и броја особа у
апартману)
800-2.000
(у зависности од врсте и броја особа у
апартману)

СОКОБАЊА
Туристичка организација Сокобања
018/ 833 988
www.sokobanja.rs, www.tosokobanja.rs
Бања са најдужом традицијом организованог туризма и прва еколошка
општина у Србији, представља једну од највећих оаза кисеоника у Европи.
Поред великог броја термоминералних извора, карактерише је специфична
микроклима која погодује лечењу респираторних обољења. Када је у
питању здравствено-рекреативни туризам, Специјална болница „Сокобања“
нуди бањским гостима велнес и фитнес програме, са циљем очувања и
побољшања здравља, али и опуштања и уживања. Програми обухватају:
бисерну купку, финску сауну, купање у ђакузију, купање у „амаму“ старом
више од 5 векова, разноврсне масаже, програм регулације телесне тежине,
програм за одвикавање од пушења и др.
Модерне велнес и спа центре поседују хотел «Соко терме», «Nataly Spa»,
а најатрактивнији је у новоотвореном хотелу «Сунце» високе категорије,
који се простире на чак 1.300m². Гости Сокобање могу да посете и аква
парк „Подина“. Летња позорница „Врело“ омогућава одржавање забавних
и културно-уметничких догађаја. Сокобања има готово неограничене
могућности за активни одмор, посебно на планинама које је окружују, Ртњу,
Озрену, Девици, Буковику, али и Бованском и Врмџанском језеру, са 32
уређена локалитета - излетишта за целодневни боравак туриста
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
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Назив објекта

врста услуге

1/1 соба

1/2 соба

Специјална болница
„Сокобања”

болеснички дан

4.170

3.510

Специјална болница
„Бањица”

преноћиште

4.950

3.300

Хотел „Сунце”

преноћиште

8.400-12.800

5.400-6.900

Хотел „Сокотерме“

преноћиште

4.500-6.000

3.500-5.500

Хотел „Моравица”

пансион

3.500-4.500

3.000-4.000

смештај у вилама и
пансионима

ноћење

1.200-4.500
(у зависности од врсте објекта)

најам
апартмана

1.600-4.500
(у зависности од врсте апартмана
и категорије)

ноћење

600-800
(у зависности од зоне и категорије
објекта)

смештај у
апартманима

приватан смештај

БУКОВИЧКА БАЊА АРАНЂЕЛОВАЦ
Туристичка организација општине Аранђеловац
034/ 724 097, 715 335
www.bukovickabanja.rs
Буковичка бања се налази у центру Аранђеловца, у бањском парку површине
21,5 хектара и у подножју планине Букуље. Од Београда је удаљена 76км.
Центар смештајне понуде је хотел „Извор“ категорије 5*, који располаже
велнес центром, аква парком и другим садржајима. Специјална болница
„Буковичка бања“ пружа превентивне, дијагностичке и терапијске услуге из
физикалне медицине и рехабилитације, педијатрије, интерне медицине,
медицине спорта и лабораторијске дијагностике. Једина је установа у Србији
специјализована за лечење деце која болују од дијабетеса.
Туристи могу посетити Народни музеј, пећину Рисовачу, Орашац.
Спортистима и рекреативцима на располагању су спортски центар
„Шумадија”, тениски терени, коњички клуб, трим стаза у бањском парку. До
Букуље води обележена пешачка стаза, а на врху се налази видиковац висине
19м, као и новоотворени ресторан. Околне шуме пружају одличне могућности
за лов, а језеро Гараши за риболов. У Гарашима током лета ради базен са
рестораном и теренима за мале спортове. Гостима су на располагању бројни
ресторани који негују како традиционалну, тако и интернационалну кухињу.
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Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

врста услуге

1/2 соба

Хотел „Извор“

полупансион

70-76 €

Гарни хотел „Круна“

преноћиште

2.780

болеснички дан

3.300-4.600

Специјална болница
“Буковичка Бања”
смештај у вилама и
апартманима

преноћиште
у 1/2 соби, по
особи

3.000-3.500
(у зависности од врсте објекта)

ноћење

1.000-5.000
(у зависности од категорије, врсте
смештаја и броја особа)

приватан смештај

НИШКА БАЊА
Туристичка организација Ниша
018/ 523 118
www.visitnis.com
Нишка Бања се налази 10км југоисточно од Ниша, на магистралном правцу
Ниш-Софија. Природни, лековити фактори су блага умерено-континентална
клима, термоминералне воде и природно минерално блато. Лековитост
воде, појачана повећаном концентрацијом гаса радона, благотворно делује
код лечења високог крвног притиска, срчаних обољења, реуматских тегоба
и прелома. Вода помаже и код лечења болести локомоторног апарата,
респираторних органа, нервних обољења, обољења желуца и црева,
поремећаја жлезда са унутрашњим лучењем, као и код гинеколошких
обољења. Блато које се добија млевењем бигра наталоженог на изворима
примењује се у лечењу реуматских болести. Гостима Нишке Бање на
располагању су и здравствено-рекреативни садржаји, као и велнес
центар “Sense” који нуди „relax“ програм, антистрес и антицелулит масаже,
хидромасаже, вибросауну и др.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Институт „Нишка Бања”
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врста услуге

1/1 соба

1/2 соба

болеснички дан

4.600

4.000

БАЊА КОВИЉАЧА
Туристичка организација Лозницe
015/820 151
www.togl.rs
Бања Ковиљача се налази у подножју планине Гучево, у једном од најлепших
паркова Србије. У бањи се лече сви облици реуматизма, стања после
прелома, као и обољења нервног система. Велнес центар „Ковиље“, који се
налази у оквиру Специјалне болнице за рехабилитацију нуди разноврсне
програме под заједничким називом „Уметност здравља и лепоте“, који
обухватају: антицелулит програм, „програм за опуштање“, „green press“
програм, програм брзе обнове животне енергије и др. Током летње сезоне у
Лозници, Бањи Ковиљачи и Тршићу радиће мобилни инфо пулт на којем се
могу добити информације о туристичкој понуди Србије и града Лознице.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Специјална болница
„Бања Ковиљача”
Хотел „Royal Spa“
Етно село „Сунчана река“
смештај у
апартманима

врста услуге

1/1 соба

1/2 соба

болеснички дан

6.300-7.000

4.800-6.000

полупансион

4.940

3.940

пансион

3.850-4.150

3.500-3.750

најам
апартмана

20 – 40 €
(у зависности од категорије смештаја
и броја особа у објекту)

ПРОЛОМ БАЊА
Туристичка организација општине Куршумлија
027/ 380 963
www.tokursumlija.rs
Пролом бања позната је по „Пролом води“, која се сврстава у групу вода
високих балнеолошких вредности. Више извора термоминералне воде,
чија се температура креће од 26 до 31C°, погодују лечењу болести бубрега
и мокраћних путева, органа за варење, болести коже, крвних судова и
ванзглобни реуматизам. Бања пружа могућности и за одмор и рекреацију,
ту су базени, сале за забаву опремљене столовима за стони тенис и билијар,
а могу се користити терени за мале спортове - мали фудбал и кошарку. У
Пролом бањи налази се црква Лазарица, која представља једину цркву
брвнару у Топличком крају и за коју постоји веровање да се ту причестио
део војске кнеза Лазара уочи Косовске битке. У Пролом Бањи гостима је
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на располагању велнес центар површине 2.000 м² који садржи слану собу,
тепидаријум, сауну, парно купатило, ђакузи и базен са „Пролом водом“.
Хотел „Радан“

болеснички дан по особи у 1/2 соби
(у динарима)

4.590-4.790

ЛУКОВСКА БАЊА
Туристичка организација општине Куршумлија
027/ 380 963
www.tokursumlija.rs
Луковска бања нуди нетакнуту природу Копаоника, кристално чист ваздух и
бројне изворе минералних вода. Бања је погодна код хроничне упале – реуме,
дегенеративних обољења кичме и стања након повреде, такође за одмор и
рекреацију. У бањи постоје уређене стазе за шетњу, спортски терени и хала
за спортове. Током летње сезоне, туристи могу да посете Куршумлију, прву
престоницу родоначелника династије Немањића, са манастирима Светог
Николе и Пресвете Богородице.
Хотели „Јелак“ и „Копаоник“

болеснички дан по особи у 1/2
соби(у динарима)

4.590-4.690

БАЊА ЈУНАКОВИЋ
Туристичка организација општине Апатин
025/ 772 555
www.turizam.apatin.com
Бања Јунаковић налази се надомак Апатина, у бујној храстовој шуми. У бањи
се лече све врсте реуматизма и гинеколошких обољења. Бања Јунаковић
располаже рукометним и тениским теренима, трим-стазом, бициклистичким
стазама, којима је повезана са Апатином, као и базенима са геотермалном
водом.
РХ центар
„Јунаковић”
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болеснички дан по особи у 1/2 соби
(у динарима)

3.750-4.750

БАЊА РУСАНДА – МЕЛЕНЦИ
Туристичка организација града Зрењанина
023/ 581 890
www.visitzrenjanin.com
У бању на лечење и рехабилитацију долазе болесници са обољењем
нервног система, коштано-зглобно-мишићног система, реуматским,
кардиоваскуларним и дерматолошким обољењима. Пружа и велнес услуге,
као што су коришћење лековитог пелоида, масаже, третмане савременим
апаратима, боравак у сауни, тепидаријуму, термо кабини. Туристи могу да
посете Парк природе „Русанда“. То је највеће од само неколико заслањених
језера у Србији и део је очуваних и повезаних слатина и степа у банатском
Потисју. Парк природе одликује богата флора, нарочито биљке прилагођене
на живот на заслањеним типовима тла и богата фауна птица.
Специјална болница
„Русанда”

болеснички дан по особи у 1/2 соби
(у динарима)

3.500-3.800

БАЊА КАЊИЖА
Општина Кањижа-одељење за туризам
024/873 249
Бања Кањижа се налази на северу Војводине, на десној обали реке Тисе.
У рехабилитационом центру се лече реуматска обољења,односно стања
после повреда локомоторног апарата и кичменог стуба, уз примену
природних лековитих фактора-минералне воде и блата – пелоида. Бања
Кањижа је центар за остеопорозу, мерење густине коштане сржи помоћу
остеодензиометра (уз могућност дијагностике и лечења).
У понуди бање су велнес и антицелулит програми, сонофореза (ултразвук) са
тиомуказе кремом, термо-арома терапија, могућност коришћења ђакузија,
сауна, соларијума, масажа, аеробик и фитнес програми и др. Спортистима
су на располагању универзална спортска хала, теретана, 2 фудбалска терена,
затворени базени и др.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Специјална болница
„Бања Кањижа“
Хотел „Аква Панон”

врста услуге

1/1 соба

1/2 соба

болеснички дан

3.900-6.160

3.700-5.280

преноћиште

3.650-3.850

2.385-3.100
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БАЊА ВРДНИК-ИРИГ
Туристичка организација општине Ириг
022/ 465 633
www.turorgirig.org.rs
На 20км од Новог Сада и 70км од Београда, на јужним падинама Фрушке
горе и у оквиру истоименог Националног парка, смештена је бања Врдник.
Термалне воде повољно утичу на коштано-зглобни систем, реуматске тегобе,
болести коже и зарастање рана. Услед надморске висине од 240м, бања
се одликује умереном континенталном климом са 2.200 сунчаних часова
годишње, одсуством јаких ветрова и хладних ваздушних маса. Чист ваздух
са великим садржајем озона, бању Врдник сврстава у ред ваздушних бања. У
Врднику се налази манастир Раваница из 15. века, док Фрушка гора са укупно
17 активних манастира са правом носи назив «Света гора». На обронцима
Фрушке горе, у непосредној близини Врдника, постоје бројна излетишта и
шумске «стазе здравља». Веома квалитетна вина се могу пробати у бројним
винским подрумима.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

врста услуге

1/2 соба

Завод „Термал”

болеснички дан

3.850-4.220

Хотел „Premier Aqua“

болеснички дан

6.000-7.500

Хотел „Фрушке терме“

преноћиште

37-55 €

Апартманско насеље
„Врдничка кула“

преноћиште

35-50 €

приватан смештај

преноћиште

800-2.500
(у зависности од места и категорије
објекта)

РИБАРСКА БАЊА
Туристичка организација Крушевца
037/ 441 133, 445 180
www.turizamkrusevac.org.rs
Рибарска Бања се налази 35км Крушевца и пружа могућности за лечење
посттрауматских стања, реуматских и неуролошких болести. Кроз шуме које
окружују Рибарску Бању направљена је мрежа „стаза здравља“ којима се може
шетати, трчати или возити бицикл. Гостима је на располагању модерни спа
центар, настао реновирањем некадашњег турског амама. Посетиоцима су
на располагању спа програми, фитнес центар, теретана, салони за масажу,
затворени базени. У центру “Самар”, поред мини аквапарка, три базена са
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термалном водом, посетиоци ће моћи да користе спортске терене, као и
игралиште за децу.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Специјална болница
„Рибарска Бања”
приватан смештај у вилама

врста услуге

1/2 соба

болеснички дан

4.160-5.080

ноћење

800-1.400
(у зависности од
категорије собе)

СИЈАРИНСКА БАЊА
Туристичка организација општине Медвеђа
019/ 891 348, 895 302
У подножју планине Гољак на надморској висини од 520м, налази се
Сијаринска Бања. Удаљена је 330км од Београда, 90км од Ниша и 50км
од Лесковца. По термалном потенцијалу од 18 природних извора и два
велика гејзера, једна је од најбогатијих бања у Европи. Смештена је у
нетакнутој природи, окружена брдима и густом храстовом и боровом
шумом. У Сијаринској Бањи се лече обољења коштано-мишићног система,
реуматизам, стања после повреда, ишијас, лумбаго, стомачна обољења и
болести црева, болести бубрега и мокраћних путева, болести јетре, жучи и
панкреаса, хроничне упале жучне кесе, гинеколошка обољења, запаљенске
процесе и одређене облике стерилитета, плућне болести, неуроза, психичка
исцрпљеност, шећерна болест, коњуктивитис. У туристичкој понуди општине
Медвеђа налазе се 2 занимљива туристичка локалитета и то подручје
вулканске купе „Мркоњски вис“ и „Ћоров водопад“.
Хотел „Гејзир“
приватан
смештај

болеснички дан по особи у 1/2 соби
(у динарима)
ноћење

3.100-3.200

400-1.000
(у зависности од категорије собе)

ВРАЊСКА БАЊА
Туристичка организација града Врањa
017/ 417 545, 422 555
www.turistickavranje.rs
Врањска Бања се налази на југу Србије, у подножју Бесне Кобиле, 12км од
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Врања. Позната је по термо-минералним изворима изузетне лековитости.
Температура на изворима се креће од 94 до 110°C, чиме се сврстава у бање са
најтоплијом водом у Европи. Вода служи за лечење реуматизма, неуролошких
обољења, постоперативних и пострауматских стања, болести коже и органа
за варење. Врањска Бања је једна од ретких бања Србије у којој је боравио
краљ Петар Први Карађорђевић, који је овде лечио костобољу.
На узвишењу изнад парка налази се храм Светог Илије, који је изграђен по
угледу на храм Светог Ђорђа на Опленцу. Од храма пут води до уређеног
видиковца и спомеником борцима палим у 2. Светском рату. У Врањској Бањи
може се уживати у шетњи парком са фонтаном, сат кулом, чесмама. У шуми
изнад парка налази се уређена трим стаза. На 8км од Врањске бање налази
се брана за водоснабдевање “Првонек” грађевинске висине 93м. То једна од
највећих брана од природних материјала у овом делу Европе. У подножју
бране је језеро са изграђеним купалиштем, парком, воденицом и мини
хидроелектраном.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
врста услуге

1/1 соба

1/2 соба

„Millenium resorts
Vranjska Banja”

Назив објекта

болеснички дан

3.200-3.400

2.850-2.950

приватан смештај

ноћење

550-1.100
(у зависности од дужине боравка)

БАЊА СЕЛТЕРС – МЛАДЕНОВАЦ
Туристичка организација општине Младеновац
011/ 8244 000
У Селтерс Бањи се лече обољења локомоторног и респираторног система,
периферних крвних судова, нервног система и реума. У понуди су и посебни
програми - „Викенд антистрес програм“, антицелулит програм, програм
регулисања телесне тежине, школа за дијабет, програм вежби за превенцију
остеопорозе и вежбе у фитнес сали. Планина Космај, заштићено природно
добро, удаљено 12км од Младеновца, нуди уживање у излетничком и ловном
туризму. На Космају се могу обићи манастири Павловац, Тресије и Кастаљан.
Спортски риболов могућ је на Рабровачком и Марковачком језеру.
ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
назив објекта
Институт за рехабилитацију „Селтерс”
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1/2 соба
4.000-4.800

БУЈАНОВАЧКА БАЊА
Туристичка организација општине Бујановац
017/651 396
Специфичност Завода „Врело” у Бујановачкој је терапија у којој се истовремено
користе три фактора - лековита вода, лековито блато-пелоид и природни
гас. У бањи се лече различити облици реуматизма, гинеколошких обољења,
обољења периферних крвних судова и др. У лечењу кожних обољења
користи се апарат „Пува-вештачко сунце”. У Заводу постоји део за рекреацију,
где се гостима нуди коришћење базена, сауне, теретане, парног купатила,
хипербаричне коморе.

Цена услуге по особи дневно (у динарима)

Назив објекта

врста услуге

1/2 соба

Специјална болница „Врело”

болеснички дан

3.040

БАЊА ВРУЈЦИ
Туристичка организација општине Мионица
014/ 3426 030, 3422 080
www.visitmionica.com
Природни лековити чиниоци Бање Врујци, минерална вода и пелоид, помажу
у лечењу реуматских, гинеколошких и срчаних обољења, малокрвности и др.
Гостима су на располагању џакузи каде, теретана, сауна. Спортским екипама
на припремама на располагању су два травната фудбалска терена, терени за
кошарку и тенис, трим стаза, као и три отворена базена са термалном водом.
ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Врујци”

3.150

ОВЧАР БАЊА
Туристичка организација Чачка
032/ 5596 366
www.turizamcacak.org.rs
У Овчар Бањи се лече реуматска обољења, спондилоза и последице прелома
костију. Гости могу да посете Овчарско-кабларске манастире, плове
туристичким бродићем Западном Моравом и вештачким језером, пешаче
обележеним пешачким стазама и присуствују разноврсним културно13

уметничким и спортским програмима. У Овчар Бањи адаптиран је објекат
„Бања лек“ располаже капацитетима за организовање здравствених услуга
(физикална терапија, кинезитерапија, мануелна масажа и хидро терапија).
У том циљу, ангажовано је стручно медицинско особље и одговарајућа
медицинска опрема за дијагностику и лечење.
ПОЛУПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

„Wellnesss центар Каблар“
приватан смештај

4.105
ноћење

800-1.200
(у зависности од дужине боравка)

БАЊА ГОРЊА ТРЕПЧА
Туристичка организација Чачка
032/343 721
www.turizamcacak.org.rs
Бања Горња Tрепча лечи реуматска, неуролошка обољења, болести
гастроинтестиналног тракта и обољења периферних крвних судова. У
бањи се спроводи комплетан балнеофизикални третман, који се обавља у
хидротерапијским блоковима, као и салама за електро и кинези терапију
које су опремљене савременим апаратима за физикалну медицину и
медицинску рехабилитацију. Гости могу да обиђу манастир Вујан, цркву
Свете Богородице, Античко гробље, „Минићеву кућу ракије“ и др.
ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Специјална болница за
рехабилитацију „Атомска
бања“
смештај у коначиштима

приватан смештај
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1/1 соба

1/2 соба

4.370-5.990

3.920-4.290

полупансион у 1/2 соби
по особи

1.460-2.100

ноћење

600-1.200
(у зависности од
категорије собе)

ЈОШАНИЧКА БАЊА
Туристичко-спортска организација „Рашка“
036/5478 383
www.raska-turizam.rs
Јошаничка Бања се налази у долини реке Јошанице, 24км од Копаоника и
27км од Рашке. У бањи постоји 5 извора минералне воде, који се убрајају у
најтоплије у Србији. Главни извор даје 7 литара воде у секунди и температуре
је 77°C. Лековите воде се користе за купање, испирање и инхалацију. Уређен
бањски парк у коме се налази реконструисано „Старо“ и „Ново купатило“,
„Блатно купатило“, отворени базен са термоминералном водом и сауна,
Јошаничку Бању чини атрактивном дестинацијом за летњи одмор и
рехабилитацију. У Јошаничкој Бањи се налази меморијални комплекс
Милунке Савић кога чине споменик и меморијална соба са изложбом
мултимедијалног карактера - интерактивни мозаик, два импровизована
војна рова и изложба предмета из периода Првог светског рата. Родна кућа
Милунке Савић се налази у селу Копривница, 7км од бање. Рекреативци и
спортисти могу уживати и тренирати у пределима бањског борја, хладовини
шуме и чистом ваздуху на уређеној пешачко-бициклистичкој стази.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно ( у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Оаза“
приватни смештај

2.200
ноћење по особи
дневно

750-1.200

НОВОПАЗАРСКА БАЊА
Туристичка организација Новог Пазара
020/338 030
www.tonp.rs
Новопазарска бања се налази 2,5км од Новог Пазара, 280км од Београда.
Бања има више извора воде које су по хемијском саставу сумпоровитe
киселе хипотерме (15C°) и хипертерме (47°-55 C°). У терапијске сврхе вода се
користи за купање и пиће. У оквиру Новопазарске бање постоје нова и стара
бања. Нова бања је модерни стационар - Завод за лечење и рехабилитацију
оболелих од миопатија и неуромиопатија „Нови Пазар” - највећи центар у
Србији за лечење оболелих од дистрофије мишића. Лековите воде користе
се и у терапији лечења ишијаса, стерилитета код жена, реуматичних,
кожних и других обољења. Стара бања - хамам је угоститељски објекат са
термалним купатилом. Здање је подигнуто на темељима римских терми. У
тој згради се налази и старо турско купатило подигнуто у 15. веку и које се и
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данас у употреби. Осим лечилишне Новопазарска Бања пружа услове и за
рекреативне и излетничке садржаје. У бањи се налази и “Спа центар Аква
Термалe” са затвореним базеном.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно ( у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „С“

2.700

Туристичко насеље
„Емровића рај“

5.260

“Спа центар Аква
Термалe”

3.540

РАЈЧИНОВИЋА БАЊА
Туристичка организација Новог Пазара
020/338 030
www.tonp.rs
Рајчиновића бања је погодна за лечење обољења органа за варења, јетре и
жучних путева, бубрега и мокраћних путева. Као даље индикације наводе се
поремећаји црева, уколико су секундарни одређеним поремећајима јетре и
црева, као и поремећаји метаболизма и шећера, хористурична и аксоломична
дијатеза. У лечењу наведених обољења главно лековито средство је
минерална вода која се пије.
Хотел „Рај”

пансион по особи 1/2
соби (у динарима)

2.800

ГАМЗИГРАДСКА БАЊА
Туристичка организација града Зајечара
019/ 421 521
Гамзиградска бања налази се у источној Србији, у долини доњег тока Црног
Тимока, 11км западно од Зајечара. Под утицајем је континенталне климе,
окружена је шумовитим брежуљцима и представља пријатно место за
лечење, одмор, рекреацију, спорт и риболов. Природа јеовој бањи подарила
термоминералне земноалкалне-хипертерме воде температуре 42°C. Бања
има 5 извора, од којих су 2 у кориту Црног Тимока, а 3 у приобаљу.
Гамзиградска бања спада у најстарије бање у Србији. Прва терапијска
купања датирају још из 1890. године и везују се за боравак Јосифа Панчића.
Специјализована је за лечење и рехабилитацију обољења периферних
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крвних судова, обољења лимфног система, вибрационе болести, зглобнио
облици реуматизма, ванзглобни облици реуматизма, ортопедске
болести, посттрауматска стања, аномалије дечијег узраста, неуролошка
и гинеколошка обољења. Развијен је и излетнички и рекреативни
туризам, а идеална је и за теренске припреме спортиста уз стручни надзор
специјализованих лекара спортске медицине.

Назив објекта

1/2 соба

Специјална болница за
рехабилитацију „Гамзигард”

3.400-3.000

БРЕСТОВАЧКА БАЊА
Туристичка организација „Бор“
030/459 020, 459 021
www.tobor.rs
Брестовачка бања се налази 8км југозападно од Бора, на обалама
Брестовачке и речице Пујице, окружена столетном шумом. Једна је од
најстаријих бања у Србији. Према археолошким налазима благотворност
вода су користили стари Римљани. Свој пун процват доживела је у доба
Милоша Обреновића. Из тог периода су турско купатило-хамам, конак
кнеза Милоша и дворац кнеза Александра Карађорђевића. Воде бање се
убрајају у ред најлековитијих у Србији. На лековитост вода утиче садржај
и међусобни однос разних хемијских елемената и микроелемената, као
и благо радиоактивни елементи. Постоји 10 термоминералних извора са
температуром од 32 до 40ºC.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Коначиште „Српска
круна“
приватни смештај

врста услуге

1/2 соба

пансион

3.450

ноћење по особи
дневно

800-1.000
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ПЛАНИНСКА МЕСТА
Боравак у планинским местима укључује програме активног одмора, као што
су пешачке и планинарске туре, параглајдинг, могућност излета, програме за
учење и усавршавање страних језика и др. Могућности за спорт и рекреацију
на планинама Србије обухватају спортске терене, базене, сауне, теретане
и др. Због тога током летње туристичке сезоне, смештајне капацитете на
планинама, поред осталих туриста, користи већи број спортских екипа на
припремама.
Цене смештаја у летњој сезони осцилирају у зависности од дестинације,
врсте услуге, врсте и категорије објеката за смештај. У хотелима смештај по
дану и по особи у двокреветној соби креће се од 2.500 динара, колико износи
полупансион по особи у апарт хотелу „Копаоник“ у Брзећу, до 80 €, колико
износи полупансион у хотелу „Гранд Торник“ на Златибору у шпицу летње
туристичке сезоне.
Посебно треба истаћи могућност боравка у следећим хотелима, по
повољним ценама: на Златибору, у хотелу „Зеленкада“ полупансион по
особи у двокреветној соби износи 3.500 динара; на Копаонику, у хотелу
„Зонед“ полупансион износи 27 €, а у хотелу „Озон“ у Брзећу износи 30 €; на
Дивчибарама, у хотелу „Пепа“, где је полупансион 2.500 динара, а у хотелу
„Маљен“ се креће од 2.500 до 2.800 динара; на Златару, у хотелу „Панорама“,
полупансион износи 2.735 динара.
Најприступачније цене смештаја су у коначиштима, одмаралиштима,
пансионима, вилама, планинарским домовима и другим, мање луксузним
видовима смештаја. Тако, на пример, туристи могу да нађу повољан смештај
на Старој планини, у планинарском дому „Дојкинци“, где је ноћење 1.000
динара, односни у планинарском дому „Миџор“, где је пансион 28 € ; на
Златару, у „Златарском језеру, где је полупансион 1.800 динара; на Руднику,
у вили „Етна“ пансион износи 2.800 динара; на Гочу у одрмаралишту “Добре
воде” преноћиште износи 1.250 динара; на Голији, у коначишту „Голија“
преноћиште је 1.700 динара; на Бесној Кобили у истоименом планинарском
дому пансион је 2.200 динара; на Рајцу у планинарском дому „Победа“
ноћење износи 600 динара, а у преноћишту „Код Горана“ пансион је 1.800, а у
апартманима „Колубара“ пансион је 2.294 динара.

ЗЛАТИБОР
Туристичка организација „Златибор”
031/ 845 103, 841 646
www.zlatibor.org.rs
Златибор се налази у југозападном делу Србије, поред магистралног пута
Београд-Подгорица. Услед мешања морског и планинског ваздуха, као
и и велике концентрације јода, има статус ваздушне бање и погодан за
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одмор и опоравак, као и за припреме спортских екипа. Стазе за пешачење
изузетно популарне међу гостима. У току летње сезоне на Торнику гостима
су омогућени следећи програми: панорамска вожња шестоседном жичаром
на коју су постављени и специјални носачи за превоз бицикала, планински
бициклизам, који има четири руте у дужини од 3,5 до 12км. У центру Торник
могуће је рентирати бицикле. Такође, могућа је вожња скутером и картинг, а
ту је и тјубинг стаза за летње санкање. Најпосећенији локалитети у околини
су Музеј „Старо село“ у Сирогојну, Стопића пећина и Гoстиљски водопад.
У центру туристичког насеља је „Авантура парк“, који обухвата 6 нивоа
различите тежине и прилагођен је свим узрастима. „Дино парк“ садржи
низ интересантних занимљивости и атракција, као што су интерактивни
диносауруси, адреналин парк, 12D биоскоп, играоница, аркадне игре,
„зип лајн“. Гостима Златибора током летње сезоне биће на располагању
изнајмљивање бицикала, квадова и четворотошкаша, школе јахања и
изнајмљивање кочија. Љубитељима адреналинских садржаја биће на
располагању параглајдинг и недавно отворен „зип лајн“ у селу Љубиш који је
највећи у Србији.
Почетком 2021. године на Златибору је пуштена у рад најдужа једносегментна
панорамска гондола на свету. Златиборска „Голд гондола“биће и током
летњих месеци на располагању свим посетиоцима Златибора. Гондола
повезује центар туристичког насеља са највишим врхом Торником. Са
тренутним капацитетом од 600 путника по сату у 54 засебне кабине са по
10 места, гондола пружа незабораван доживљај и 25 минута уживања у
живописним пејзажима Златибора, колико траје вожња у једном правцу.
Златиборска гондола прелази преко најлепших планинских крајолика, а
најатрактивнија је вожња изнад Рибничког језера које је током целе године
стециште бројних излетника. На Рибничком језеру налази се међустаница
где је могуће направити паузу и уживати у лепоти пејзажа и умирујућем
светлуцању воде које сваког посетиоца испуњава миром и блаженством.
Посетиоцима планине свакодневно ће бити на располагању велики број
различитих једнодневних излета у организацији туристичких агенција са
Златибора, а за летњу сезону биће уређена бројна купалишта и излетишта у
околини Златибора. На званичном сајту Туристичке организације „Златибор“
пуштен је у рад „Дестинацијски резервациони систем“, јединствена база
смештајних капацитета која је свим потенцијалним гостима на располагању
у реалном времену и са реалним ценама. Систем за резервације пружа
могућност лаког проналаска одговарајућег смештаја и онлајн резервације.
Приступ јединственој бази смештаја на Златибору могућ је преко званичног
сајта Туристичке организације Златибор www.zlatibor.org.rs
ПОЛУПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Хотел „Гранд Торник“

1/2 соба
70-80 €

Хотел „Мона-Златибор“

5.470-6.467

Хотел „Палисад”

4.875-6.112
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Хотел „Букет“

7.700

Хотел „Idila Spa“

5.850

Хотел „Президент“

3.260-3.750

Хотел „Олимп“

4.950-5.750

Хотел „Мир“

3.750-4.540

Хотел „Ирис“

4.700-5.400

Хотел „Зеленкада“

3.500

Гарни хотел „Монс“

5.150

Гарни хотел „Шимшир“

5.200-5.600

Пансион „СТЦ „Златибор-Wai Tai“

3.650

Специјални завод „Чигота”

3.350-4.200

најам
апартмана

6.000-14.500
(у зависности од врсте апартмана и
броја особа)

приватан смештај

ноћење

800-2.600
(у зависности од зоне и категорије
собе)

смештај у
одмаралиштима и
коначиштима

полупансион
по особи у
двокреветној
соби

2.100-4.600
(у зависности од зоне и категорије
собе)

Апартмани
“Краљеви конаци”

КОПАОНИК
Туристичко-спортски центар „Рашка”
036/5471 333
www.raska-turizam.rs
Туристичка организација општине Брус *
037/825 185
Туристички центар Копаоник током летње сезоне пружа идеалне услове
за активан одмор. Поред разних врста рекреације и физичке активности
(шетње пешачким стазама, панорамска вожња жичаром до Панчићевог
врха), туристи могу уживати у природним лепотама ове планине. Копаоник
нуди бројне адреналинске садржаје као што су: параглајдинг, планински
бициклизам, off road вожње теренским возилима, рафтинг на реци Ибар, боб
на шинама, „zip line“, „tubing“, планинарење.
На Копаонику је могуће похађати и неки од многобројних едукативних
програма и тренинга, међу којима су школе јахања, кошарке, тениса, као
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и разноврсни програми „wellness & spa“ центра. Породице са децом могу
уживати у садржајима авантура парка, а за љубитеље скијања, када снежни
амбијент замени зеленило планине, скијање се наставља на вештачкој,
летњој стази на Крсту. У околини Копаоника могу се посетити манастири
Студеница, Сопоћани, Ђурђеви ступови, Градац, Нова и Стара Павлица,
тврђава Маглич, као и вински пут „Александровачка Жупа“.
ПОЛУПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Горски“

55-70 €

Хотел „„Club A”

35 €

Хотел “Сребрна лисица”

3.500

Хотел „Путник“

5.950-7.735

Хотел ,,Милмари“

5.418

Хотел „Краљеви чардаци“

5.350-5.950

Хотел „Зонед“

27 €

Хотел „Јуниор” *

3.600-4.000

Хотел „Озон“ *

30 €

Апарт хотел „Копаоник“ *

Апартмани „ЈАТ”

2.500

најам
апартмана

2.620- 6.720
(у зависности од врсте периода и
апартмана)

ДИВЧИБАРЕ
Туристичка организација Ваљева
014/ 221 138
www.divcibare.rs
Туристички центар Дивчибаре се налази на планини Маљен, на 980м
надморске висине. Клима на Дивчибарама погодује лечењу плућних болести,
анемије и обољења са неуровегетативним поремећајима. Гостима се током
лета нуде програми учења страних језика, школа јахања, спортски кампови, а
постоји могућност и за припреме спортиста.
Врста услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

врста услуге

1/2 соба

Хотел „Црни врх“

полупансион

5.800-7.800

пансион

4.000

Хотел „Дивчибаре“

21

Хотел „Маљен”

полупансион

2.800

Хотел „Пепа”

полупансион

2.500-2.800

ТАРА
Туристичка организација општине Ужице*
031/ 500 555, 513 485
www.turizamuzica.org.rs
Тара се налази у близини Бајине Баште и представља једну од
најатрактивнијих српских планина. Благотворна клима Таре пружа услове
за лечење анемије, болести кардиоваскуларног система и дисајних органа.
Велики део планине заузима Национални парк Тара. Симбол биљних врста
којих овде има преко хиљаду је јединствена Панчићева оморика. У богатом
ловишту посебна пажња се поклања заштити медведа, срна и дивокоза,
односно липљана и младица у реци Дрини. Водотокове Таре оплемењују
бројне врста риба, а посебан утисак остављају видиковци на литицама
кањона Дрине и клисурама Дервенте и Раче. Туристи имају могућност за
шетњу великим бројем обележених планинарских стаза, а за спортисте и
рекреативце ту су фудбалски терени, терени за мале спортове, трим-стаза.
Свакодневно се организују излети до манастира Раче, Дрине, Перућца,
Златибора и Мокре Горе. За туристе је на располагању и могућност вожње
бициклом обележеним бициклистичким стазама.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

врста услуге

1/1 соба

1/2 соба

Хотел „Оморика”
• Депаданс „Јавор”

полупансион

4.500-5.000
3.300-3.500

3.700-4.600
3.100-3.300

Хотел „Бели бор”

полупансион

3.100-3.700

2.900-3.300

СТАРА ПЛАНИНА
Туристичка организација општине Књажевац
019/735 230
Туристичка организација града Пирота*
010/320 838
www.topirot.com
Стара планина се налази у источној Србији, удаљена је 330км од Београда,
70км од Ниша и 60км од Књажевца и Пирота. Природно богатство Старе
планине заштићено је од стране државе као Парк природе. Највиши врх Старе
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планине је Миџор са 2.169 м надморске висине, чиме ову планину сврстава
међу највише у Србији и на Балкану.
На Старој планини налази се већи број излетишта која доминирају својом
пејзажном, тј. амбијенталном лепотом, па су у току летњих месеци изузетно
посећена. Издвајају се кањон реке Височице, Завојско језеро, водопад Пиљ,
Чунгуљски Куртулски и водопад Тупавица 15, локалитет Славињско грло,
извор Врело. Хидролошки споменик природе „Бигар поток“ налази се са
десне стране пута Кална-Пирот. Трасиране су бициклистичка и пешачка
стаза укупне дужине око 3км. У току летње сезоне гостима су на располагању
су панорамска вожња гондолом, пешачке и бициклистичке туре. Такође,
туристи могу да посете цркву Пресвете Богородице у селу Доња Каменица и
манастир Свете Тројице између Доње и Горње Каменице.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

врста услуге

1/2 соба

all inclusive

62-65 €

Хотел „Бабин зуб“

пансион

35-41 €

Планинарски дом
„Миџор“

пансион

28 €

Планинарски дом
„Дојкинци“*

ноћење

1.000

Хотел „Стара планина“

МОКРА ГОРА
Туристичка организација општине Ужице
031/ 500 555, 513 485
www.turizamuzica.org.rs
Мокра Гора се налази 230км од Београда. Окружена је обронцима Таре,
Шаргана, Виогора, испресецана речним долинама и клисурама. Клима,
рашчлањен рељеф и прелепи пејзажи пружају изузетне услове за летњи
одмор, шетње и рекреативне активности. Током летње сезоне воз „Ћира“
возиће чувеном „Шарганском осмицом“.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

врста услуге

1/2 соба

Хотел „Дрвенград“-Мећавник

полупансион

5.300

Коначиште „Осмица“

преноћиште

4.400

Коначиште „Чаробни брег“

полупансион

4.100
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ЗЛАТАР
Туристичка организација „Златар”
033/ 62 621
www.zlatar.org.rs
Са надморском висином од 1.230м, четинарским и брезовим шумама и
конфигурацијом терена која је погодна за шетње, Златар представља идеално
место за летњи одмор. Легенда говори да је за време Немањића на Златару
било рудника злата који су му и подарили име. Гости Златара могу да користе
„Адреналин парка“. Такође, за летњу сезону туристима су на раполагању
програми обиласка меандара реке Увац, језера, пећина, етно села Штитково,
пешачке и бициклистичке туре. Нова Варош посетиоцима нуди богато
културно-историјско наслеђе. Посебну драгоценост чине цркве брвнаре,
а ту су и многобројни манастири. Вековно присуство Отоманске империје
оставило је бројне споменике исламске културе - џамију, мезаре и шедрване.
ПОЛУПАНСИОН по особи (дневно у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Панорама”

2.735

Хотел „Златарски бисери“

3.750

Mотел „Златарскo jeзеро“

1.800

РУДНИК
Туристичка организација општине Горњи Милановац
032/ 720 565
www.togm.org.rs
Захваљујући шумовитости и природним стазама здравља Рудник је погодан
за летњи одмор. Због повољних климатских карактеристика има статус
ваздушне бање. Гостима су на располагању „стазе здравља“ које воде до
разних излетишта: пећина „Кремен див“, „Данина воденица“, Шумска кућа,
„Градови“, „Миса“, црква Св. Георгија. Туристи могу да планинаре до врха
Велики Штурац и вулканског узвишења Острвце са остацима средњевековног
града из времена Ђурђа Бранковића. Околина Рудника пружа услове за лов и
риболов.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Вила „Етна“
„Кота 555“
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врста услуге

1/2 соба

пансион

2.800

полупансион

2.200

ГОЧ
Туристичка организација Краљевa
036/ 316 000, 311 192
www.jutok.org.rs
Туристичка организација општине Врњачка Бања *
036/621 900, 611 106
www.vrnjackabanja.co.rs
Густа четинарска шума, бројни потоци и језеро стварају идиличан летњи
амбијент туристичког центра Гоч. Надморска висина од 1.124м и клима
погодују расту бројних врста лековитог биља, гљива и шумских плодова.
Током лета за туристе су занимљиви рибњаци са свежом планинском
пастрмком, која се припрема на лицу места. Гоч располаже пешачким и
бициклистичким стазама и могућностима за екстремне спортове. Са Гоча
се могу организовати излети до манастира Жиче, Студенице и Љубостиње и
Врњачке бање.
Врста услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Коначиште „Вила
Хоризонт“
Одмаралиште „Добре
воде“*

врста услуге

1/2 соба

ноћење

3.250

преноћиште

1.250

ГОЛИЈА
Туристичка организација Новог Пазара
030 338/020
www.tonp.rs
Голија је једна од најлепших и шумама најбогатијих планина у Србији.
Налази 32км северно од Новог Пазара и пружа велике могућности за одмор
и рекреацију у нетакнутој природи. Највиши врх је Јанков камен-1833м.
Подручје планине Голије је стављено под заштиту државе као „Парк природе
Голија“.

Коначиште „Голија”

преноћиште по особи
у 1/2 соби (у динарима)

1.700
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БЕСНА КОБИЛА
Туристичка организација града Врања
017/427 503
www.turistickavranje.rs
Бесна Kобила се налази 40км источно од Врања. Бесну Кобилу карактерише
биљно богатство које се заснива на дивљем, самониклом, лековитом биљу
и дивљим плодовима, односно разноврстан биљни свет са преко 700 врста
дрвенастих, жбунастих и зељастих биљака. Такође, планински пашњаци,
шуме, незагађено земљиште, вода и ваздух, пружају одличне услове за
боравак и одмор. Бесна кобила пружа одличне услове и за лов, јер је богата
примерцима дивље свиње, лисице, вука.
Планинарски дом
„Бесна Кобила“

пансион по особи у 1/2 соби
(у динарима)

2.200

РАЈАЦ
Туристичка организација општине Љиг
014/3443 300
Рајац је удаљен 12 км од Љига. Блага континентална клима погодује лечењу
дисајних путева, опоравку и јачању читавог организма. Обележене планинске
стазе и терени за мале спортове пружају могућност за шетње и припреме
спортских екипа.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
назив објекта
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врста услуге

1/2 соба

Апартмани „Колубара“

пансион

2.294

Преноћиште „Код Горана“

пансион

1.800

Планинарски дом „Победа“

ноћење

600

ТУРИЗАМ У СЕЛИМА СРБИЈЕ
У летњој туристичкој сезони туристима се у селима Србије, осим одмора, нудe
специјалитети традиционалне кухиње из еколошки чистих средина, учешће у
пољопривредним радовима, могућност лова и риболова. Понуда боравка на
селу обогаћена је излетима до културно- историјских споменика, изворним
културно-уметничким програмима и упознавањем са традиционалним
манифестацијама и занатима. У летњој сезони цена дневног пансиона по
особи креће се од 1.300 (у селима општине Бољевац) до 4.800 динара (у
појединим селима код Краљева).

Општина

Села која се
баве туризмом

Пансион по
особи у 1/2
соби

Туристичка
организација

Косјерић

Радановци,
Стојићи,
Mушићи
Мионица,
Скакавци,

1.600-4.700

Косјерић
031/782 155
www.odmorukosjericu.rs

Ивањица

Лиса, Кушићи,
Катићи,
Девићи и др.

2.000-3.000

Ивањица
032/665 085
www.ivatourism.org

Кнић

Кнић,
Драгушица,
Жуње,
Губеревац,
Честин

2.200-2.600

Кнић
034/0510 115
www.knicturizam.org.rs

Златибор

Гостиље,
Рожанство
Сирогојно,
Трипкова,
Крива Река

2.800

Златибор
031/841 646
www.zlatibor.co.rs

Мајданпек

Црнајка

1.812

Мајданпек
030/590 184, 596 184
www.toom.rs

Крагујевац

Мала Врбица,
Петровац,
Кутлово, Драча
и др.

1.800

Крагујевац
034/334 883
www.gtokg.org.rs
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Коштунићи,
Савинац,
Рудник,
Гојна гора,
Брусница и др.

1.500-3.500

Горњи
Милановац
032/720 565
www.togm.org.rs

Славковица,
Белановица,
Калањевци,
Шутци, Козељ

2.100

Љиг
014/3443 300
www.turisticka.org

Брезовица

1.600-1.800

Трстеник
037/ 715 263
www.turizamtrstenik.rs

Кула

3.000

Мало Црниће
012/ 280 064
www.toomc.org

Липовац,
село Топола,
Oвсиште,
Винча, Трнава

3.000

Топола
034/6814 172
www.topolaoplenac.org.rs

Горњане

2.000

Бор
030/459 020
www.tobor.rs

Бољевац

Бољевац-село,
Илино, насеље
Ртањ

1.300

Бољевац
030/463 593
www.toboljevac.rs

Пирот

Рсовци, Топли
до, Дојкинци,
Градашница,
Славиња,
Суково,
Гостуша, Врело

2.000-2.500

Пирот
010/320 838
www.topirot.com

Богутовац,
Рудно

1.500-4.800

Краљево
036/316 000
www.jutok.org.rs

Горњи
Милановац

Љиг

Трстеник

Мало Црниће

Топола

Бор

Краљево
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МЕСТА НА ДУНАВУ
СОМБОР
Туристичка организација Сомборa
025/ 434 350
www.visitsombor.org
Сомбор је град богате културе, зеленила и спорта. Туристи могу да обиђу
Градски музеј, Галерију Милана Коњовића, зграду Жупаније из 1808. године
(у којој се налази највећа слика-уљe на платну у Србији), три најзначајнија
сомборска трга-Трг светог Тројства,Трг св. Ђорђа и Трг Републике,
„сомборски венац“ са црквама и Народним позориштем, Сунчаним сатом и
др. У околини Сомбора туристи могу да посете Специјални резерват природе
Горње Подунавље. Туристи могу да посете етно парк и Чонопљанско језеро
у селу Чонопља, „Дида Хорњаков салаш“ и „Наш салаш“ у Градини, Спомен
музеј Батинске битке, ткачницу свиленог дамаста „Нови Новитет-Дунав“
у Бездану и етно куће у околним местима. Специјални резерват природе
‹›Горње Подунавље›› је отворен за посетиоце у Еко-центру ‹›Карапанџа›› код
Бездана. Од новина у смештајној понуди истичемо хотел „Barcode“, категорије
4*, капацитета 50 лежаја, уз велнес и спа садржаје.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Barcode“

3.600

Гарни хотел “Андрић“

3.490

Мотел „Кнез Петрол“

1.325

смештај у вилама и
преноћиштима

1/2 соба, по особи

1.500-2.500
( у зависности од услуге )

ОЏАЦИ
Туристичка организација општине Оџаци
025/ 5742 212
www.turizamodzaci.rs
Оџаци се налазе у западном делу Бачке, на обали Дунава. Располажу
одличним условима за одмор, рекреацију, лов и риболов. Туристи могу да
посете Галерију „Св. Рафаила“ у Дероњу, Галерију дечје графике ратовачке
графичке школе Анкице Ижак, „Савићеве ветрењаче“ у Дероњу, етно куће
у Дероњу, Лалићу и српско–немачку етно кућу у Раткову, Богојевачки рит,
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Музејску јединицу у Оџацима, као и бројне верске објекте. Кроз општину
пролази међународна бициклистичка рута „Еуро Вело 6“.
НОЋЕЊЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Преноћиште „Слобода“

2.000

Преноћиште „Центар кип“

2.000

Преноћиште „Зелена Башта“

1.000

БАЧКА ПАЛАНКА
Туристичка организација општине Бачка Паланка
021/6041 336
На 39км од Новог Сада, на левој обали Дунава, налази се Бачка Паланка,
место изванредних природних услова за одмор и рекреацију. Дунав и чарде,
Музеј града, Галерија и још много других атракција, само су неки од разлози
за посету Бачкој Паланци. У близини је ловиште Карађорђево и језеро
Тиквара, станиште разноврсне и богате флоре и фауне. За све посетиоце,
током лета, Бачка Паланка нуди разноврсне садржаје забавног, рекреативног
и спортског карактера, као што су обилазак „Карађорђева“ са ергелом,
музејом и хиподромом, затим Музеј пива у Челареву, градски музеј у Бачкој
Паланци. Одмор и рекреација је могућа на плажама и базену СРЦ „Тиквара“.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
назив објекта

1/2 соба

Хотел „Фонтана“

2.350

Хотел „Вила Гранде“

2.475

Хотел „Олимп централ“

1.800

Ловачка кућа „Дијана“-Карађорђево

2.100

смештај у коначиштима
и вилама

ноћење у 1/1 соби
по особи

КОВИН
Туристичка организација општине Ковин
013/ 745 860
www.turizamkovin.rs
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1.570-2.400
(у зависности од врсте
објекта)

Ковин се налази на југу Баната, 50км од Београда и 30км од Панчева.
Представља мултиетничку средину у којој живе припадници 20 различитих
националних мањина које чувају своју традицију, обичаје и културу. Туристи
могу да посете Стари мост из времена владавине Марије Терезије и сеоска
туристичка домаћинства. Ту је Специјални резерват природе „Делиблатска
пешчара“, једина пустиња у Европи, Специјални резерват природе „Краљевац“,
језеро богато пливајућим острвима, језера Шљунара и Провала. Дунав и
европски бициклистички коридор „ЕуроВело 6“ пролазе кроз Ковин.
ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Коначиште „Пламен-град“
смештај у
преноћиштима и
апартманима

3.500
ноћење по особи

1.000-2.000

СМЕДЕРЕВО
ЈП „Смедеревска тврђава“
026/ 4622 952
www.visitsmederevo.com
Туристи који посете Смедерево имају могућност да обиђу Смедеревску
тврђаву, највећу равничарску тврђаву у Европи, вилу „Златни брег“ –
некадашњи летњи двор српске династије Обреновић, „Карађорђев дуд“,
споменик поводом 1. Српског устанка када је 1805. године турски заповедник
диздар Мухарем Гуша предао кључеве Смедеревског града Карађорђу
Петровићу, храм Светог Георгија, цркву Успења Пресвете Богородице из прве
половине 15. века, Музеј, Галерију савремене уметности. Туристи могу обићи
и „Вински град“ кога чине кућице изграђене од аутентичних бачви и буради
старих неколико стотина година, а на располагању су им и винарије.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Хотел „Хамбург”

1/1 соба
4.821

ПОЖАРЕВАЦ
Туристичка организација града Пожаревацa
012/221 941, 542 277
www.togp.rs
31

Туристи који посете Пожаревац могу да обиђу зграду Окружног здања из 1889.
године, Галерију „Милена Павловић – Барили”, Народни музеј, Саборну цркву
из 1819. године, споменик књазу Милошу, спомен парк Чачалицу и ергелу
„Љубичево”. Недалеко од Пожаревца, на обали Дунава, налази се Костолац,
место познато по термоелектрани и археолошком налазишту Виминацијум.
На Тулби, брду изнад града, туристи могу да посете етно парк и локалитет
„Пожаревачки мир“, где је 1718. године потписан мир између Аустрије и
Млетачке Републике са једне стране и Турске са друге стране.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Дунав ”

2.240

Хотел„Феникс“

3.411

ГОЛУБАЦ
Туристичка организација општине Голубац
012/ 678 613, 638 614
www.togolubac.rs
Голубац је смештен на уласку у Ђердапску клисуру, на десној обали Дунава,
130км од Београда. У близини Голупца налази се тврђава ,,Голубачки
град“, један од најпознатијих историјских споменика Србије из средњег
века. Kрстарење Дунавом је незабораван догађај где посетиоци могу да
посматрају из бродића излазак и залазак сунца код тврђаве „Голубачки
град“. Недалеко од Голупца налази се манастир Тумане, саграђен у 14. веку
уочи Косовске битке, према предању као задужбина Милоша Обилића. Река
Дунав је погодна за љубитеље наутичких спортова. Погодан за авантуристе
и љубитеље екстремних спортова је кањон Брњичке реке. Околина Голупца
пружа могућности за пецароше, бициклисте и остале љубитеље природе.
НОЋЕЊЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Хотел „Голубачки град”
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1/1 соба

1/2 соба

2.000-4.480

1.240-4.150

приватни смештај

ноћење по особи

1.000-5.300
(у зависности од категорије
собе)

смештај у апартманима

најам апартмана

3.000-14.000
(у зависности од категорије и
броја особа у апатртману)

БЕЛА ЦРКВА
Туристичка организација општине Бела Црква
013/851 777
www.belacrkvato.org
Бела Црква се налази на око 100км источно од Београда. Красе је 7 бистрих
језера, а у непосредној близини су и реке Нера, једина планинска река у
Војводини, Караш , као и Дунав са ушћем канала Д-Т-Д, у месту Стара Паланка
које је познато по редовним скелским превозом. Због обиља воде у окружењу
називају је и „Војвођанском Венецијом“. Бела Црква је препознатљива по
великом броју барокних фасада у старом градском језгру и 4 цркве. Најлепши
поглед на град пружа се са видиковца и спомен парка „Три крста“, чије
узвишење представља један од последњих огранака Карпата. Одличне
могућности за летњи одмор нуде Белоцркванска језера. Настала су почетком
20. века ископавањем шљунка. На њима постоје смештајни и угоститељски
објекти, уређене плаже са туристичким садржајима, адреналин парк,
спортски терени.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Коначиште „Лагуна“
смештај у апартманима

приватан смештај

врста услуге

1/2 соба

пансион

2.100

најам апартмана

3.000-6.500
(у зависности од
броја особа)

ноћење по особи

600-900
(у зависности од
врсте и категорије
објекта)

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Туристичка организација општине Велико Градиште
012/ 663 179
www.tovg.org
Општина Велико Градиште се налази у североисточном делу Србије, на
Дунаву, 114км низводно од Београда. Велико Градиште краси стара чаршија,
простран градски трг, парк са споменицима борцима Првог и Другог
Светског рата, споменик Властимиру Павловићу Царевцу, шеталиште од
града до Сребрног језера, плаже на Дунаву и Пеку. Центар града чини Житни
трг са бившим среским начелством (зграда Општине), библиотеком, црквом
и старим здањем средње школе. У главној улици налази се завичајни музеј 33

легат браће Павла и Ђорђа Ђорђевића.
На 2км од града, налази се 14км дуго Сребрно језеро, настало преграђивањем
дунавског рукавца због одбране од подземних вода. Пријатна, топла лета и
чиста вода која се филтрира кроз песковито тло, са шљунковитим, травнатим
и бетонским плажама, чине га веома атрактивним местом за одмор. Милош
Теодосић има кошаркашки камп за младе таленте, а на језеру се налази и
Национални веслачки центар. Језеро је богато рибом. Овде је уловљен шаран
тежак 45 кг који је оборио „Гинисов рекорд“.
Рамска тврђава је локалитет који посећује велики број туриста, а часопис
„Национална географија“ је залазак сунца у Раму прогласио најлепшим у
Србији. Поред тврђаве су остаци хамама и караван сарај. 2км од Великог
Градишта је римско археолошко налазиште Ледерата које открива трагове
боравка Келта, Авара и Словена.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

врста услуге

1/2 соба

Гарни хотел ,, Danubia park“

преноћиште

6.400

ноћење

1.800-3.500

ноћење

1.000-7.000
(у зависности од
категорије собе или
апартмана и броја
особа у смештајној
јединици)

смештај у вилама

приватни смештај

МАЈДАНПЕК –ДОЊИ МИЛАНОВАЦ
Туристичка организација општине Мајданпек
030/ 590 184, 596 184, 591 400
www.toom.rs
Доњи Милановац се налази na 990.-ом километру од ушћа Дунава у Црно
море и 200км од Београда, у самом средишту Националног парка „Ђердап”.
Гости могу посетити археолошко налазиште Лепенски вир, Национални парк
Ђердап, Трајанову таблу, Рајкову пећину, Ваља Пераст-природни камени
мост. На падинама изнад Доњег Милановца, на 161м надморске висине,
налази се хотел „Лепенски вир”. У самом месту постоји могућност смештаја
у домаћој радиности у веома лепо уређеним собама и апартманима.
Туристички инфо-центар пружа све врсте туристичких информација, а поред
тога гости могу да користе интернет, купе сувенире или погледају неку од
актуелних изложби у галеријском простору.
ПОЛУПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
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Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Лепенски вир”- Доњи Милановац

3.600

Хотел „Golden Inn“-Мајданпек

3.145

приватан смештај у
Доњем Милановцу

ноћење по особи
дневно

1.000-2.000
(у зависности од врсте собе)

КЛАДОВО
Туристичка организација општине Кладово
019/ 801 690
www.tookladovo.rs
Кладово се налази на крајњем истоку Србије и самој обали Дунава. Пружа
изузетне услове за развој свих видова туризма, посебно за припреме
спортиста и риболов. Гости могу да посете стару градску чаршију, Споменик
природе „Бледерија“, Археолошки музеј у Кладову, римски и рановизантијски
логор „Diana”, Трајанову таблу, остатке Трајановог моста, старо турско
утврђење Фетислам, хидроелектрану „Ђердап”.
ПОЛУПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Аква Стар“

4.000

Хотел „Ђердап“

3.170

„Караташ“
приватан смештај

1.900-3.500
ноћење по особи
дневно

800-1.500
(у зависности од врсте собе и
категорије објекта)

ГРАДСКИ ЦЕНТРИ
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ГРАДСКИ ЦЕНТРИ
БЕОГРАД
Туристичка организација Београда
011/ 263 5622, 3625 060, 2097 828
www.tob.rs
Богато културно-историјско наслеђе, атрактивне амбијенталне целине,
препознатљиве туристичке атракције, као и велики број ресторана, кафана,
дискотека и барова чине Београд пожељном дестинацијом током целе
године, поготово током летње туристичке сезоне. Домаћи и страни гости
у Београду могу уживати у вожњи отвореним аутобусом, шетњама са
професионалним туристичким водичима, крстарењима београдским рекама.
Туристима су на располагању програми обиласка Дворског комплекса
на Дедињу, као и туре под називом „Подземни Београд“, „Љубавна шетња
Београдом“ и бесплатна тура обиласка Косанчићевог венца. Oно што ће
сваког викенда обогатити живот престонице су концерти на отвореном
које Туристичка организација Београда организује на Цветном тргу,
Косанчићевом венцу и Обилићевом венцу. Новине у смештајној понуди су
хотели „Sterling“, „Chicha“ и „Botanica By Art Hotels“.
назив хотела
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преноћиште у 1/1 соби дневно
(у динарима)

”Hyatt Regency”

14.282

”Courtyard Marriott”

9.657

“Squarenine Belgrade”

22.216

“Metropol Palace

11.531

„Saint Ten“

17.514

„Hilton Belgrade“

16.103

„Mama Shelter“

10.461

„Holiday Inn“

6.876

„Crowne Plaza“

12.225

„Radisson Collection Old Mill“

12.695

„Falknesteiner Belgrade“

12.695

„Zepter“

20.858

“Natalija Residence-Best Western”

11.500

“Townhouse27”

13.186

„Zira“

8.557

„Belgrade Art Hotel“

10.109

„Constantine The Great“

6.894

“Envoy”

3.897

„Mona Plaza“

10.000

„88 Rooms“

11.637

“Nota”

6.650

“Tesla”

9.000

”М”

8.800

„Marquise“

7.640

„Mark Belgrade“

7.640

„Capital“

5.348

„Tulip Inn Putnik“

6.700

„Centar No.1”

8.600

“Mr President”

7.523

”Славија гарни”

4.937

”Москва”

9.552

”Мајеstic”

4.702

„Jump Inn“

6.326

„Botanica by Art Hotels“

5.562

„City Savoy“

5.348

„Side One“

3.174

„Majdan“

7.817

„Argo“

5.995

„Невски“

8.993

„Зедер“

5.877

„Еуро Гарни“

6.230

„Crystal“

9.027

„Маршал“

4.300

„Helvecia”

4.443

„Центар Балашевић“

3.644

„Le Petit Piaf ”

7.875

“Heritage”

6.818

“Holiday Inn Express”

6.876

„Mint“

7.523
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„Балкан Гарни“

4.020

„Србија Gаrden“

14.230

„Семлин BB“

4.602

”Славија”

4.232

„Mercure Excelsior“

7.288

„Дум“

4.549

„Елеганс“

2.964

”Коперникус Праг”

5.983

”Србија”

4.016

„Слодес“

2.351

”Трим”

3.600

„Радмиловац“

4.973

”Rex”

3.620

„Завичај“

6.136

„Bohemian Garni“

6.030

„Belgrade City Hotel“

5.289

„Sterling“

3.939

„Oasis”- Земун

4.114

„D10” – Земун

4.814

„Лав“- Земун

3.298

”Скала”- Земун

3.174

„Apart К“- Сурчин

4.467

„Airport Garni“ – Сурчин

5.408

„China Town“-Сурчин

3.386

„Chicha“-Овча

5.503

„Сучевић М“- Авала

4.702

„Кнежевина“- Барајево

2.939

“Светионик”-Обреновац

3.958

НОВИ САД
Туристичка организација Новог Сада
021/ 421 811, 661 7343
www.novisad.travel
Нови Сад пружа услове за разноврсне видове туризма. Посебну атракцију
за туристе представља могућност посете подземним војним галеријама
и Планетаријуму на Петроварадинској тврђави, Музеју града Новог Сада,
Галерији Матице Српске, Меморијалном музеју Јована Јовановића Змаја и др.
Током лета одржавају се бројни културно-забавни програми.
Назив хотела
„Парк“

преноћиште у 1/1 соби дневно
(у динарима)
63 €

„Леополд I“

8.046

„Sheraton“

75 €

„Президент“

60 €

„Ami“
„Pupin“

5.400
80 €

„Александар“

5.800

„Центар“

6.300

„Dash Star hotel“

32 €

„Garson Lux“

50 €

„Нови Сад“

5.900

„Планета Ин”
„Соле мио“
„Хотел 11тица“
„Аурора“
„Boutique hotel Arta“

39 €
4.600
32 €
3.650
37 €

„Дуга“

4.470

„Фонтана“

5.000

„Медитеранео“

4.730

„Путник“

50 €

„Сајам“

3.150

„Стари кровови“

4.200

„Велики“

5.040
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„Војводина“

3.900

„Зенит“

4.920

„Римски“

2.500-3.000

„Вигор“

32 €

„Гарден“

33 €

„Свети Георгије“

1.630

„Норцев“ - Фрушка гора

3.500

НИШ
Туристичка организација Ниша
018/ 523 118, 250 222, 520 207
www.visitnis.com
Ниш представља регионално, административно, културно, пословно и
универзитетско средиште југоисточне Србије. У Нишу је 274. године рођен
римски император Константин Велики који је доношењем Миланског едикта
направио највећу прекретницу у верској историји Европе. Ниш је био значајно
место на Балкану у доба владавине Османлијског царства и град у коме је
1914. године стигао телеграм о објави рата Краљевини Србији, што се сматра
почетком Првог светског рата.
Као град бурне историје Ниш туристима може да понуди јединствен
доживљај обиласка историјских споменика из различитих временских епоха,
као што су: археолошко налазиште Медијана, Нишка тврђава, „Ћеле кула“,
аутентично сачуван нацистички логор из Другог светског рата, Народни
музеј Ниша са изложбом експоната од праисторије до средњег века. Чувена
нишка кухиња која представља јединствен спој српских традиционалних
јела и бројних утицаја са истока. За љубитеље активног одмора околина
Ниша пружа могућност за планинарење, „free climbing“, планинско трчање,
параглајдинг, рафтинг, „џип сафари“, „mountain-biking“, јахање и сл. Од
новина у смештајној понуди истичемо хотел „Алоха“.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима или €)
Назив објекта
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1/1 соба

Хотел „Амбасадор“

7.338

Хотел „Наис“

6.467

Хотел „My Place-Best Western”

5.841

Хотел „New City”

6.114

Хотел “Tami Residence”

6.819

Хотел “Ideo Lux”

4.115

Хотел „Панорама Лукс“

4.703

Хотел „Зелени вир“

2.939

Хотел „Алоха“

3.762

Хотел „Boutique 25N“

3.104

Гарни хотел „Зен“

5.291

Гарни хотел „Лотос“

2.704

Гарни хотел „018 Ин“

3.175

Гарни хотел „Crystal Ice”

4.233

Гарни хотел „Конзул“

3.939

КРАГУЈЕВАЦ
Туристичка организација Крагујевца
034/ 334 883
www.gtokg.org.rs
Туристи који посете Крагујевац имају могућност да обиђу језгро прве
престонице модерне Србије са конаком кнеза Михаила и Амиџиним
конаком, стару цркву Кнеза Милоша из 1818. године, зграду Старе скупштине,
Музеј оружја „Стара ливница“, Спомен парк “Крагујевачки октобар” у
Шумарицама. Aкваријум „Крагујевац“ садржи занимљиву колекцију риба,
гмизаваца, водоземаца и биљака. „Авантура парк“ у Шумарицама садржи
висећи мостић без рукохвата, висеће буриће, зип лајн, пењачки зид са
рупама, сајле са лијанама, а посетиоци могу да ходају по балвану са
препрекама, провлаче се кроз обруче итд.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Хотел „Крагујевац”

1/1 соба
3.930

Хотел „Шумарице”

5.120

Хотел „Зеленгора”

3.320-3.620

Хотел„Женева”

2.500

Хотел „Женева лукс“

6.000

Хотел „Industrial 1853“

4.920-5.900

Гарни хотел „President De Luxe”
Гарни хотел „Анђелика“
Гарни хотел „Rubicon“

4.750
3.530-4.300
4.720
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Гарни хотел „Радовић“

2.600

Гарни хотел „Три О“

2.100-2.500

Гарни хотел “Лама”

5.481

Гарни хотел „Ема“

4.500-5.500

Гарни хотел „King“

2.700-3.200

Гарни хотел „Вила Вива“

4.800

Гарни хотел „Central Lux“

5.200

смештај у коначиштима

1/2 соба, по особи

1.500-3.600
( у зависности од услуге )

СУБОТИЦА
Туристичка организација града Суботице
024/ 670 350
www.visitsubotica.rs
Градска кућа, Синагога, Рајхлова палата и други атрактивних објекти
сврстали су Суботицу међу значајније сецесијске градове у Европи. Неспутане
форме, пуне заобљених линија и валовитих потеза, необичне комбинације
боја уместо монотоног сивила - издваја овај град од других. Све знаменитости
Суботице обједињује пешачка зона са кафићима и бутицима, која својим
духом старих времена представља амбијент привлачан за туристе. Сваке
среде Туристичка организација града Суботице организује током целе
године „Бесплатне пешачке туре“. Сви заинтересовани посетиоци могу се
придружити овом јединственом путовању кроз градско језгро Суботице, у
пратњи лиценцираног туристичког водича. Занимљива места за разоноду
и одмор у околини града, спортски терени, отворени и затворени базени,
салаши, ергеле, етно ресторани и ресторани интернационалне кухиње,
разлог су више да се посети Суботица.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
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Назив објекта

1/1 соба

1/2 соба

Хотел „Galleria“

6.000

4.000

Хотел „Патриа”

4.200

3.400

Гарни хотел „Форум“

7.000

4.300

Гарни хотел „ПБГ”

3.400

3.000

Хотел „Вила Мајур“-Келебија

4.000

3.400

1.000-3.500
(у зависности од врсте и
категорије објекта)

ноћење по особи
дневно

приватан смештај

ЗРЕЊАНИН
Туристичка организација града Зрењанина
023/ 581 890, 523 160
www.visitzrenjanin.com
Град Зрењанин лежи на обалама река Бегеј и Тиса. Oд Београда је удаљен
75км, а од Новог Сада 50км. Зрењанин се може препознати по Народном
музеју и Историјском архиву, али и по културним догађањима. Туристи
могу да посете старо језгро града - Градску кућу, Народни музеј, Народно
позориште, Народну библиотеку, Зграду суда. Боравак у Зрењанину може се
употпунити у СРЦ «Мотел Ада Шумица», излетишту на реци Тиси, у бројним
спортским објектима, у шетњи Мужљанским ритовима. Ту је и природни
резерват Царска бара. Посебна атракција је обилазак ловачког дворца
„Каштел“. Изграђен је почетком 19. века и на његовом отварању свирао је тада
петогодишњи Франц Лист. Етно комплекс „Тигањица“ дочарава посетиоцима
начин живота у Банату, уз традиционалну гастрономску понуду и смештај у
типичним банатским кућицама.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Војводина“

4.800

Хотел „Сибила“-Ечка

2.350

Хотел „Каштел“-Ечка

4.585

смештај у
преноћиштима

ноћење по особи
у 1/1 соби

приватан смештај

ноћење по
особи

1.270-2.600
(у зависности од врсте објекта)
600-1.800

ПАНЧЕВО
Туристичка организација града Панчева
013 /333 399
www.pancevo.info
Иако често окарактерисан само као индустријски град, Панчево у
последњих пар година гради имиџ дестинације са великим потенцијалом
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за развој туризма. Већем броју туриста доприноси и велики број културнозабавних програма које се одржавају током године у Панчеву, од локалног,
до међународног значаја, свака са својим специфичним карактером, у
зависности да ли истиче природне, привредне, културне, историјске или
друге вредности. Треба истаћи и богату традицију Панчева као мултиетничке
и мултикултуралне средине на чијој територији живи 27 нација различитих
обичаја, као и богато културно историјско наслеђе.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Гранд Хедонист“

50-74 €

Хотел „Кутко“

25-100 €

смештај у
апартманима
приватан
смештај

ноћење по
апартману

50 €

ноћење

20-70 €
(у зависности од врсте смештаја и
броја особа)

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Туристичка организација града Сремска Митровица
022/618 275
www.tosmomi.rs
Сремска Митровица се налази у југозападном делу Војводине, 75км од
Београда, поред ауто пута Е70. Туристи у Сремској Митровици могу да посете
локалитете античког Сирмијума, од којих се издвајају визиторски центар
Царска палата, Житни трг који представља део старог градског језгра,
Базилику Светог Димитрија. Једна од најзначајнијих установа је Музеј Срема,
који по богатству и вредности експоната спада у најважније установе те врсте
у земљи. У околини Сремске Митровице налазе се бројна излетишта, као и
Специјални резерват природе Засавица са бројним ретким животињским
врстама.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Срем“
приватан смештај
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3.500
1/2 соба, преноћиште
по особи

1.250-2.500
( у зависности од услуге )

ЛОЗНИЦА
Туристичка организација Лозницe
015/878 520, 893 895
www.togl.rs
Налази се у западном делу Србије, у подножју планине Гучево, на десној
обали реке Дрине, у близини границе са Босном и Херцеговином. Лозница
је удаљена од Београда 139 км, а од Новог Сада 136км. Кроз град пролази
и железничка пруга. Лозница је привредни, саобраћајни, културни и
туристички центар овог дела Подриња. Туризам је један од носилаца развоја
града,а туристичку понуду чине четири подручја: културно-историјско
наслеђе, бање, планине и реке. Током целе године у Лозници, у пешачкој зони
у центру града, ради туристички информативни центар са сувенирницом где
се могу добити информације о туристичкој понуди Лознице. Такође, током
летње сезоне, у знаменитом месту Тршић постављен је мобилни инфо-пулт
туристичке организације.

Назив објекта

врста услуге

1/1 соба

1/2 соба

Хотел „Стобекс“

преноћиште

3.600

2.500

пансион

3.700

3.000

преноћиште

10.000

5.000

ноћење

1.430

880

Хотел „МК“
Етно село „Азбука“Тршић
НОКЦ „Вук Караџић“Тршић

УЖИЦЕ
Туристичка организација Ужица
031/500 555
www.turizamuzica.org.rs
Налази се у југозападном делу Србије, у долини реке Ђетиње. Ужице je
привредни, административни и културни центар Златиборског округа.
Туристи могу посетити, Народни музеј, Јокановића кућу, Градску галерију,
Народно позориште. Од новина у смештајној понуди у Ужицу истичу се хотел
„Сиеста“ и гарни хотел „Ариа“
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно ( у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Сиеста“

4.720
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Хотел „Златиборска ноћ“

4.096

Гарни хотел „Ариа“

4.650

ЧАЧАК
Туристичка организација Чачка
032/ 343 721 , 342 360
www.turizamcacak.org.rs
Чачак се налази у средишњем делу централне Србије, на обалама реке
Западне Мораве, окружен планинама Вујан, Јелица, Овчар и Каблар. Удаљен
је 145км од Београда и представља административни, привредни и културни
центар Моравичког округа. У Чачку се налазе црква Вазнесења Христовог из
12. века, Народни музеј чија се поставка налази у конаку господара Јована
Обреновића из 1835. године, Уметничка галерија „Надежда Петровић“.
Археолошки локалитет “Римске терме” у центру града Чачка, на Римском
тргу, могу да посете организоване туристичке групе. Градска плажа на обали
Западне Мораве у центру града, потпупно је реконстурисана и са новим
садржајима представља веома интересантну локацију за туристе који бораве
у граду Чачку. У близини су Овчарско-кабларска клисура, препознатљива по
својим природним лепотама, као и бање Овчар Бања и Горња Трепча.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Београд”

4.050

Хотел „Royal Residence“

4.130-4.720

Хотел „Castello Boutique“

3.810-4.410

Хотел „Aveny“

4.200

Хотел „Тема Нова“

4.130

Хотел „Ливаде“

2.700

Гарни хотел „Лаке“

2.550

КРАЉЕВО
Туристичка организација Краљева
036/ 316 000, 311 192
www.jutok.org.rs
Краљево се налази у централном делу Србије, на обалама реке Ибар, на
раскрсници железничких и друмских комуникација. Захваљујући повољном
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географско-саобраћајном положају, рекама Ибру, Западној Морави,
Рибници, Лопатници и Студеници, близини бања, планина и манастира,
Краљево се сврстава у ред значајних туристичких места. Када се крене
долином Ибра, у којој је некада било језгро српске средњевековне државе,
могу се посетити бисери рашке градитељске школе из династије Немањића,
манастири Жича, Градац, Ђурђеви Ступови, Сопоћани, тврђава Маглич и
Студеница, манастир који је под заштитом UNESCO-a.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Турист“

4.468

Хотел “Ботика”

3.998

Хотел „Техноград“

2.740

Хотел „Ђердан“

2.866

Гарни хотел “Crystal”

4.812

Гарни хотел „Сунце“

2.469

Гарни хотел „Драгачево“

2.500

смештај у
коначиштима

преноћиште у 1/1 соби

750-4.000
( у зависности од објекта)

ЈАГОДИНА
Туристичка организација града Јагодине
035/282 199, 252 983
www.togjagodina.autentik.net
Јагодина се налази на реци Белици, у средњем Поморављу. Туристи могу да
посете Музеј воштаних фигура, Музеј наивне уметности, Завичајни музеј,
Галерију Културног центра, Зоолошки врт, као и Аква парк са комплексом
базена. Поред два сакрална објекта у граду који датирају из 1818. (задужбина
кнеза Милоша Обреновића) и Саборне цркве, на 10 км од Јагодине је
манастир Јошаница. У Јагодини се налази и ботаничка башта на отвореном
- Арбораријум Сретена Аџића са преко 215 врста стабала и 45 врста биљака,
столетним стаблима липа и гинка, храста лкужњака, глога, лешника, као и
излетишта „Руско гробље“, „Арачлијски поток“ и „Брзанско моравиште“, једино
мочварно стаништем у долини Велике Мораве. Такође, постоји и могућност
обиласка Јагодинског виногорја.
За ову сезону реновирано је излетиште спомен-парк „Кочин храст“ поред
Велике Мораве. То је парк простор око храста записа чија се старост
процењује на преко 300 година и испод којег је Капетан Коча Анђелковић
повео буну против Турака из које је касније и настала Кочина крајина. У
парку се налази ресторан са терасом изнад реке, као и уређено излетиште са
47

депоима за роштиљ. Такође, уређено је пристаниште за пловила посетилаца.
Може се организовати пловидба катамараном током Велике Мораве, као и
обилазак манастира Моравске Свете горе.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Хил“

52 €

Хотел „Wing Club“

55 €

Хотел „Лион“

2.940

Хотел „Алфа“-Кончарево

2.000

смештај у
апартманима

најам апартмана

2.500-4.700
(у зависности од броја особа у
апартману)

БОР
Туристичка организација „Бор“
030/ 459 020
www.tobor.rs
Бор се налази у средишњем делу Источне Србије, у Тимочком басену, 240км
од Београда. Подручје општине повезано је мрежом саобраћајних веза
са Дунавом, Коридором 10 и међународним прелазима према Румунији и
Бугарској. У старом језгру града очувано је више објеката из времена када су
рудником управљали Французи. Парк музеј рударских машина и експонати
распоређени дуж улазног булевара у град, презентују опрему и машине
РТБ-а које су се користиле у прошлом веку. Зоолошки врт у Бору један је
од најлепших у Србији. Простире се на површини од око 2 хектара, а у врту
борави преко 100 животиња.
У подножју планине Црни Врх, на надморској висини од 438м, 17км од Бора
налази се Борско језеро. Ситна, разуђена обала и приобаље са уређеним
стазама за шетњу, спортским теренима и другим садржајима, чине Борско
језеро привлачним местом за летњи одмор. Борско језеро идеално је место
за риболов. Чисте планинске воде које се уливају у језеро, као и редовна
годишња порибљавања, чине га погодним стаништем за велики број рибљих
врста. Туристи могу да посете Лазарев кањон и Лазареву пећину.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
назив објекта
Хотел „Албо“
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1/1 соба
3.560

смештај у вилама
и апартманима на
Борском језеру

ноћење
(у динарима)

1.000-6.000
(у зависности од објекта)

ЗАЈЕЧАР
Туристичка организација Града Зајечара
019/ 421 521
Зајечар налази се на истоку Србије, недалеко од границе са Бугарском,
250км од Београда. На 10-так километара од града налази царска палата
Феликс Ромулиjана из 4. века императора. Плату је подигао Гај Галерије
Валерије Максимијан својој мајци у част. Занимљиво је да је на брду Магура,
изнад палате, извршена апотеоза императора и његове мајке – чин када се
последњи пут људско биће уздиже у божанство са циљем да буде бесмртно.
Туристима који би више волели да уживају у природи и тишини, право место
је парк- шума Краљевица где спас од врућине могу потражити на градском
базену олимпијских размера. Туристи могу да посете и један од најуређенијих
спортско- рекреативних комплекса у Србији - „Попова плажа“. Овде се налазе
терени за мали фудбал, фудбал на пени, терени за кошарку, стазе за ролере,
скејтбордове, терен за мини голф, тениски терени, ватерполо, отворени
терен за шах, пешачке стазе, као и терен са играчкама за децу.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Србија Тис“

2.900

Хотел „Lux“

2.600

Гарни хотел „Хамбург“

3.210

смештај у
вилама

преноћиште по особи у 1/1 соби
( у динарима)

1.175-2.880
( у зависности од објекта)

ПРОКУПЉЕ
Туристичка организација града Прокупља
027/ 334 141
www.cityofprokuplje.rs
Прокупље се налази сe југоисточној Србији, на реци Топлици, окружен
брежуљцима Хисар, Боровњак, Губa и Соколица. Са висова простире
се видик на Топличку долину и масиве Копаоника, Јастрепца и Радана.
Најзначанији туристички потенцијали су очувана природна богатства,
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као што су рељефни облици, планински врхови, минерални извори,
чисти водотокови, река Топлица, језера, богат шумски биодиверзитет,
богато културно-историјско наслеђе, уз повољан положај и одличну
путну повезаност са развијеним туристичким центрима, као што су Ниш,
Куршумлија, Крушевац и Лесковац. У Прокупљу туристи могу да посете
брдо Хисар и средњовековно утврђење, Југ Богданову кулу, Југ Богданову
(„Латинску“) цркву, цркву Светог Прокопија, цркву Светог Ђорђа, Конџељску
цркву, манастир Ајдановац, опсерваторију на Видојевици, археолошко
налазиште Плочник, Народни Музеј Топлице, зграду Начелства, бројна етно
села, као и дегустирати врхунска вина винарија.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Хамеум“

4.720-5.920

НОВИ ПАЗАР
Туристичка организација „Нови Пазар“
020/338 030
www.tonp.rs
Нови Пазар се налази се 270км јужно до Београда, на деоници пута који
преко Ибарске магистрале води према Јадранском мору. Окружен је
планинама Голијом, Рогозном и Пештерском висоравни. На пространој
планинској области се смењују благи и оштри успони, речни усеци и долине,
висоравни, велики комплекси четинарских шума, простране ливаде и
пашњаци. Располаже бројним изворима термалних и минералних извора
(Новопазарска и Рајчиновића бања, Слатински и Дежевски кисељак).
Посебну вредности овог простора чине бројни културно-историјски
споменици. Археолошки налази говоре да је ово подручје било насељено
још од каменог доба-налазиште Напреље, преко гвозденог доба-налазиште
Смолучка пећина и античког доба. Најзначајнији средњевековни споменици
су комплекс Стари Рас (Рас, Петрова црква, Ђурђеви ступови) са Сопоћанима
који је под заштитом UNESCO-a. У Новом Пазару налазе се Градска тврђава са
кулом мотриљом, Алтун-алем џамија, Арап џамија, Лејлек џамија, Амир-агин
хан, два хамама и др.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно ( у динарима)
Назив објекта
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1/1 соба

Хотел „Oxa“

2.350

Хотел „Врбак”

3.150

Хотел „Таџ“

3.550

Хотел „Атлас“

3.500

Хотел „Палма“

1.800

Туристичко насеље „Рас“

2.000

ПИРОТ
Туристичка организација Пирота
010/ 320 838
www.topirot.com
Пирот је град на југоистоку Србије и административни центар Пиротског
округа. Подигнут је на месту римског утврђења „Turres“ из 3. века и утврђеног
византијског градића „Quimedava“ (4. век). У околини Пирота налазе се
бројне планине – Стара планина, Влашка планина, Сува планина. Кроз град
Пирот протичу реке Нишава, Јерма, Темштица, Височица, а подручје града
обухвата три језера – Завојско, Крупачко језеро и Суковско језеро. Пирот је
познат по својим брендовима као што су пиротски ћилим, пиротски качкаваљ
и пиротска пеглана кобасица. Највећи део Парка природе Стара планина
налази се на територији Пирота и има одличне услове за ловни и риболовни
туризам. Туристи могу да посете српску средњевековну тврђаву „Момчилов
град“ или „Кале“, Музеј Понишавља, радионице за израду ћилима, качкаваља,
пегланих кобасица.
Цена услуге по особи дневно ( у динарима)
Назив објекта

врста услуге

1/1 соба

Хотел „Аna Lux“

пансион

6.000

Хотел „Дијана“

пансион

3.500

Хотел „Гали“

пансион

4.100

Хотел „Crystal Light“

преноћиште

2.000

Гарни хотел “Алма“

преноћиште

2.980

Гарни хотел „Sin-kom“

преноћиште

2.900

смештај у преноћиштима

преноћиште по
особи у 1/1 соби

1.600-4.400 динара
(у зависности од
објекта)

ВРАЊЕ
Туристичка организација града Врања
017/ 417 545, 422 555
www.turistickavranje.rs
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Врање се налази на 110км од Ниша, а близина Бугарске (80км прелаз
Стрезимировци) и Северне Македоније (48км прелаз Прешево) чине га
идеалним местом за успутно заустављање и разгледање града са готово
миленијумом писане историје. Велики број културно- историјских споменика
је из периода владавине Отоманске империје на овим просторим. Посебно
се истичу Пашини конаци Селамлук (Народни музеј Врање), Харемлук Бели
мост, Марково кале, споменик ослободиоцима Врања-чика Мита и турско
купатило - Амам. Овде свакако треба истаћи и архитектуру града која
осликава неколико раздобља у развоју града. Немогуће је заобићи музеј кућу
Бора Станковић, славног писца и најпознатијег Врањанца, „Свеправославни
центар –преподобни Јустин Врањски и Ћелијски“. Гастрономија овог краја
крије право богатство, а адут врањског краја свакако је самса, празна пита са
преливом од киселог млека и белог лука. Град Врање је члан УНЕСКО мреже
креативних градова у области музике.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно ( у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Royal Putnik“

7.200

Хотел „Симпо-Пржар“

2.000-2.700

Гарни хотел „М“
приватан смештај
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1.970
ноћење по особи

1.300-4.000
приватан смештај
ноћење по особи

ОСТАЛА ТУРИСТИЧКА МЕСТА
ПАЛИЋ
Туристичка организација града Суботице
024/ 753 111
www.visitsubotica.rs
Језеро и насеље са истим именом, налази се 8км источно од Суботице.
Изванредни објекти са почетка 20. века (Водоторањ, Велика тераса, Женски
штранд и Музички павиљон), прелеп парк, препознатљиво језеро, мир и
тишина, чине Палић идеалним местом за летњи одмор. Смештај је могућ у
хотелима високе категорије, реновираним луксузним вилама изграђеним
у «Палићком стилу» или бројним објектима приватног смештаја. Одлични
ресторани и кафићи, рибље чарде, винарије и околни салаши, спортски и
рекреативни терени, плаже, зоолошки врт, бициклистичке и пешачке стазе,
заштићена подручја, динамичан културни живот, могућности забаве и
додатни садржаји чине свеобухватну понуду туристичког центра Палић.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

1/2 соба

Хотел „Президент“

4.965

3.965

Гарни хотел „Палић Ресорт“

5.500

4.050

Гарни хотел „Парк-Језеро”

4.669

3.669

Гарни хотел „Вила Лаго“

5.275

4.000

Гарни хотел „Villa Milord
Resort“

5.000

3.700

приватан смештај

ноћење по особи

1.000-2.500
(у зависности од врсте и
категорије објекта)

БАЧКА ТОПОЛА
Туристичка организација општине Бачка Топола
024/711 020
www.backatopola.org.rs
Бачка Топола се налази у северном делу Бачке. На територији општине
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налазе се четири језера-Зобнатичко, Панонија, Криваја и Светићево. На свим
језерима је дозвољен риболов. Купачи могу уживати у чарима Зобнатичког
језера. На овом језеру је дозвољена употреба пловила без мотора. Око језера
постоји пешачко-бициклистичка стаза дужине 14км. Обалу језера краси
ветрењача. На Зобнатици се налази ергела коња, а посетиоци се могу возити
фијакером, обићи музеј коњарства и изнајмити коње за јахање. Ергела
организује и школу јахања. Бања Пачир је позната по језером необичне розе
боје. Мсто Панонија пружа освежење од летњих врућина својом столетном
парк шумом, док каштел „Фалкионе“ подсећа на нека прошла времена. У
најстаријем насељу општине-Бајши се налази православна црква Светог
великомученика Димитрија стара преко 200 година. У центру Бачке Тополе је
највиши католички објекат у Србији са торњем 75м, а за туристе је отворена
Завичајна кућа и Ковачко-коларска радионица.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
назив објекта

1/1 соба

Хотел „Мiznah“

3.300

Хотел „Бисер“

1.650

АДА
ЈП „Адица“
024/ 854 770
www.adica.rs
Општина Ада је смештена у средишњем делу источне Бачке, на десној
обали реке Тисе. На заштићеном делу рекреационог парка, у непосредној
близини насипа, се налазе паркови са шеталиштама и спортским теренима.
У Ади се налази базенски комплекс који се састоји од 3 базена, од којих је
један олимпијске величине, један за децу и један са тобоганима. У оквиру
рекреационог центра изграђени су ресторани, игралишта за децу, терени за
одбојку на песку, стони тенис и шах.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
назив објекта

1/1 соба

Хотел „Парк“
смештај у
преноћиштима и
хостелима
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2.750
преноћиште у 1/1 соби
(у динарима)

1.700
( у зависности од услуге )

РУМА
Туристичка организација општине Рума
022/ 470 655
www.rumatourism.com
Рума се налази у средишту Срема, између Дунава и Саве, у подножју Фрушке
горе. Од Београда је удаљена 50км, а од Новог Сада 35км. Наслања се на
магистралну пругу Београд – Загреб, а од аутопута Е-70 удаљена је 6км.
Туристи могу да посете излетиште и језеро Борковац, заштићено станиште
„Бара Трсковача“, ловиште „Каракуша“, Завичајни музеј, археолошко
налазиште „ Гомолава“.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Парк“

5.200

Хотел "Garnet Event centar"

4.100

Хотел „Борковац“

4.000

смештај у
коначиштима и
вилама

преноћиште у 1/1 соби
(у динарима)

1.400-3.000
(у зависности од врсте објекта)

СЕНТА
Туристичка организација општине Сента
024/ 817 818
www.sentainfo.org
Сента се налази у северном делу Војводине, 42км јужно од српско-мађарске
границе, на десној обали реке Тисе. Има повољне услове за развој туризма.
Културне знаменитости, мултикултурализам и гостопримство остају у сећању
свих туриста који посете ово место. Посебно су интересантни кеј и чарда
поред реке Тисе, зграда Градске куће, Ватрогасни дом, Спомен кућа Стевана
Сремца, Спомен видиковац Сенћанске битке, Музеј чоколаде, Кућа старих
заната и Градски музеј.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Ројал“

2.700

Пансион „Фантастико“

1.850
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приватни смештај

ноћење у 1/1 соби
(у динарима)

1.200-1.600
(у зависности од објекта)

смештај у
преноћиштима

преноћиште у 1/1
соби

1.095-2.600
(у зависности од објекта)

БЕЧЕЈ
Туристичка организација општине Бечеј
021/6910 404
www.tobecej.rs
Бечеј је смештен је на десној обали реке Тисе, на највећој кривини коју
Тиса прави у Србији. Од Новог Сада је удаљен 50 км, од Београда 120 км,
а од Суботице 80 км. Данас је Бечеј представљен као мултиетнички град,
привредно, друштвено и културно средиште Срба, Мађара, али и других
народа у овом делу Војводине. Посета Бечеју може да се започне обиласком
центра места и цркве Светог Георгија, чији је иконостас цркве осликао
Урош Предић , спомен кућу-музеј браће Тан, шетњом кроз Горански парк и
обалом Тисе, посету старој бродској преводници “Шлајз”, дворца “Фантаст”,
задужбину Богдана Дунђерског.
Значајно богатство овог места представљају термалне воде. Захваљујући
њима у Бечеју, од 1904. године, постоји градско купатило, данас “Јодна бања”.
Један од заштитних знакова Бечеја су “Жути бунари” са минералном водом. У
месту постоји спортски центар са халом, затвореним базеном, као и комплекс
отворених базена са термалном водом. Новина у понуди је “ХСБ Бечеј” –
авантура током сва 4 годишња доба“, „тим билдинг“, као и појединачни
програми. За љубитеље риболова ту су “Рибљак Бечеј”, река Тиса, Велики
Бачки канал, Бељанска бара, као и заштићени предео парк природе “Стара
Тиса” код Бисерног острва. Такође, лов има дугу и богату традицију у овом
крају.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Дворац „Фантаст“
приватни смештај

3.285
ноћење у 1/1 соби
(у динарима)

1.500-2.870
(у зависности од објекта)

НОВИ БЕЧЕЈ
Туристичка Организација Општине Нови Бечеј
023/773 522
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Нови Бечеј има повољан географски положај, с обзиром да је смештан
на раскршћу путева, вештачком каналу Дунав—Тиса—Дунав и реци Тиси.
Туристи могу да посете остатке средњовековне романичке цркве Арача, музеј
„Главашева кућа“, музеј старих трактора и заната „Жеравица“, музеј „Котарка“
(некадашња котарка породице Карачоња за оставу кукуруза), Слано Копово,
заштићено подручје у Војводини, једна од ретких, очуваних, сланих мочвара
у Србији. Такође, занимљиви за обилазак су и дворац Соколац, дворац
,,Hertelendi-Bajić”, „Бисерно острво“, марина „Градиште“ и др.
НОЋЕЊЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Коначиште „Азуцки“

1.080

Хостел „ТОО Нови Бечеј“
Смештај у вилама и
партманима

786
ноћење по особи
дневно
(у динарима)

1.150-2.500
(у зависности од врсте
објекта)

ВРШАЦ
Туристичка организација општине Вршац
013/ 832 999, 832 430
www.to.vrsac.com
Вршац је познат као град Јована Стерије Поповића, „оца“ српске драме
и утемељивача Српске академије наука и уметности, Народног музеја
и позоришног живота у Србији. Туристичку понуду чине Двор епархије
Банатске, Саборна црква, црква Светог Герхарда, Стара апотека, центар
„Миленијум“. У околини Вршца налазе се Вршачка кула, аеродром и Пилотска
академија, манастир Месић, плантаже „Вршачких винограда“.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

1/2 соба

Хотел „Вила Брег“

11.500-11.800

6.000-8.000

Хотел „Србија“

3.600-10.400

3.300-5.200

2.600

2.100

преноћиште по особи у
1/1 соби

3.500-5.950 динара
(у зависности од објекта)

Мотел „Ветрењача“
смештај у
преноћиштима
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ЖАБАЉ
Туристичка организација општине Жабаљ
021/ 831 688
www.visitzabalj.org
Жабаљ се налази на по 25км од Новог Сада и Зрењанина, 90км од Београда
и представља идеално место за викенд туристе и све оне жељне активног
одмора. Нуди могућност различитих активности у природи, од голфа,
веслања, тениса, лова и риболова, до купања на Старој Тиси и речици
Јегричка. Посетиоци могу обићи 4 православна храма, 2 грко-католичка и
1 католички храм, који говоре о бурној прошлости и суживоту различитих
култура и религија на овом месту. На „Путу меда и сира“, тематској рути која
представља пољопривредни карактер ове дестинације, туристи могу да
посете пчеларе и пољопривредна газдинства која се баве произвоњом сира,
упознају са производним процесом, дегустирају и купе домаће производе.
Ту су и вински подрум, радионица за израду свилених бомбона стара више
од једног века, а може се уживати и у богатој понуди домаће хране и пића на
неком од салаша или ресторана.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Преноћиште „Дебели лад“

1.660

Преноћиште „Токи-Боки“Чуруг

2.200

Преноћиште „Наша
ловачка прича“

1.260

ТЕМЕРИН
Туристичка организација општине Темерин
021/844 655
www.temerintourism.org.rs
На самом југу Бачке уз аутопут, на 20-так км од Новог Сада и на 80км
од Београда налази се Темерин. Добар географски положај и одлична
саобраћајна повезаност чине Темерин лако доступном дестинацијом. Гости
могу да посете дворац Сечен из 19. века, Стари парк, етно кућу Тајхаз и етно
парк „Брвнара“ у Бачком Јарку. Током лета туристи могу да обиђу и бројне
чарде и салаше, као и ресторане са традиционалним специјалитетима
бачке кухиње. На рибњаку „Језеро“ у Бачком Јарку постоје изузетни услови
за љубитеље спортског риболова. Од новина у смештајној понуди истичемо
гарни хотел „Стари рубин“.
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ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Моја чарда”

3.500

Гарни хотел „Стари рубин“

3.200

ВРБАС
Туристичка организација општине Врбас
021/ 3008 110
www.turizamvrbas.com
Врбас се налази у Војводини. Кроз територију општине пролази ауто-пут
Е75, магистрална жележничка пруга Београд-Суботица-Будимпешта, као
и развијена мрежа канала која припада хидросистему Д-Т-Д. Туристички
потенцијал општине чине Змајевачка језера, Парк природа „Јегричка››,
канал Д-Т-Д, Велики бачки канал са Шлајзом и спомеником Јожефу Кишу,
пројектанту и градитељу Великог Бачког канала. Ловни туризам има изузетно
дугу традицију. Ловно подручје пресецају је два канала која омогућавају
боравак барске и водене дивљачи. Туристи могу да се релаксирају у највећем
спортском центру у Војводини - ЦФК ‹›Драго Јововић›› који располаже са 14
отворених и 14 затворених спортских садржаја.
ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
Врста објекта

1/1 соба

Хотел „Бачка“

2.410

Мотел „Мандић“

3.300

смештај у
преноћиштима

преноћиште по особи у 1/1
соби

1.200-2.340 динара
(у зависности од
објекта)

ТИТЕЛ
УЗПиКД „Тителски брег“
021/ 2962 177, 2962 178
www.titelskibreg.com
Тител се налази на југоистоку Бачке, наспрам ушћа Бегеја у Тису, а недалеко
од ушћа Тисе у Дунав. Посебну вредност чини Специјални резерват природе
„Тителски брег“ и 2 велике међународне реке, Дунав и Тиса, са уређеним
плажама. Сурдуци, висеће долине, лесне пирамиде чувају тајну настанка
брега читавих 600.000 година. Вишеслојни локалитет „Тителски плато59

Калварија“ проглашен је културним добром од изузетног значаја. Ту је и
Спомен галерија „Стојан Трумић“, легат од око 600 уметничких радова овог
врсног експресионисте. У том објекту налазе се и просторије УЗПиКД-а
„Тителски брег“ у којима су изложени експонати и интерактивна макета
Тителског брега.
ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Конак „Тиса”

2.800-3.000

ИВАЊИЦА
Туристичка организација општине Ивањица
032/ 665 085
www.ivatourism.org
Ивањица лежи на обронцима планина Голије и Јавора. Обиље зеленила,
одсуство магле и аерозагађења допринели су да Ивањица буде проглашена
за ваздушну бању. Клима погодује лечењу анемије, обољења респираторних
oргана, алергијских и неуролошких обољења, а лечење се спроводи у Заводу
за превенцију и рехабилитацију болести крви „Ивањица”. Поред тога, у
Заводу се спроводи посебан програм јачања имунитета, а постоје услови
и за припреме спортиста. Гости могу да посете стару хидро-централу из
1911. године, Камени мост-највећи једнолучни мост на Балкану, манастире
Студеницу, Ковиље и Клисуру и др.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

врста услуге

1/2 соба

пансион
болеснички дан

2.790
3.420

пансион

3.100

Хотел „Парк“

преноћиште

3.750

Хотел „Јавор”-Кушићи

полупансион

3.720-4.600

пансион

2.600

Завод за специјализовану
рехабилитацију „Ивањица”
Хотел „Президент“

Хотел „Катићи“-Катићи

АРИЉЕ
Туристичка организација општине Ариље
031/3891 055
www.visitarilje.com
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Ариље је смештано у сливу река Рзава и Моравице. Од Београда је удаљено
170км. Назјначајнији културно-историјски споменик је црква Светог Ахилија,
задужбина краља Драгутина из 13. века. Из истог периода потиче и манастир
Клисура, грађен у рашком стилу. Према предању, цркву Светог Николе у
Брекову подигао је Стефан Немања крајем 16. века.З. Археолошки локалитет
вредан пажње је Градина Моравица, остаци средњовековног града, из
периода од 9. до 14. века.
Ариље са својом околином и нетакнутом природом представља пожељну
летњу туристичку дестинацију. У кањону реке Пањице налази се „Водена
пећина“ са водопадом дугим 7м. Височка бања се налази у кањону Великог
Рзава. Извор бањске воде се из подземног језера кроз пропусне стене
директно улива у базене. Овај тип кањонских извора сматра се музејом
природних термалних раритета и једини је такав у Србији и бившој
Југославији. Рзав, који најчистија река у Србији, обилује прелепим плажама.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно у 1/2 соби
Назив објекта

1/2 соба

Гарни хотел „Млинарев
сан”

3.500

КОСЈЕРИЋ
Туристичка организација општине Косјерић
031/ 782 155
www.odmorukosjericu.rs
Косјерић је смештен између Златибора и Дивчибара. Гостима су на
располагању спортско-рекреативни садржаји и специјалитети националне
кухиње од намирница са еколошки чистих подручја. Туристи могу бити
активни учесници у програмима „Традиционална српска свадба“, „Боемски
Косјерић“, „Крајпуташи говоре“. Програми за најмлађе су „Школа мојих
предака“, „Излет за ђаке Гостољубље“. Туристи могу посетити Визиторски
центар смештен у Хану, као и легат књижевника Милована Витезовића и
галерију Лизе Марић-Крижанић
ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
назив објекта

1/2 соба

Хотел „Olympic”

3.122

„Национална кућа Извор”

2.070

приватни смештај

ноћење по особи

800-1.000
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ПОЖЕГА
Туристичка организација општине Пожега
031/714 650
www.topoz.rs
Oпштина Пожега се налази у Западној Србији, oкружена падинама Овчара,
Каблара, Јелове Горе и Благаје. Кроз пожешку котлину протичу реке Скрапеж,
Ђетиња и Моравица, које се сједињују у реку Мораву. Туристи могу да
посете Музеј Железница Србије-одељење узаних пруга Пожега. У музејском
простору лоцирана је типска железничка станица са локомотивом „Рама“ из
1873. године, „Милан“ из 1882. године, „Костолац“ из 1916. године, као и друге
поставке из неких прошлих времена.
Најпознатије обележје Пожеге је кружни градски трг настао по замисли
Милоша Обреновића. У свом родном селу Горњој Добрињи Милош
Обреновић је саградио цркву Светих апостола Петра и Павла као задужбину.
Спомен комплекс „Милош Обреновић“ се састоји од цркве Светих Апостола
Петра и Павла, чардака, звоника и споменика кнезу Милошу. Историјско
наслeђе чине и бројне цркве: Светог Јована Крститеља у селу Горобиље
позната као црква Брвнара, црква Рођења Пресвете Богородице у селу
Прилипац и манастир Светог Ђорђа у селу Годовик. Природне лепоте пружају
могућност за планинарење, пешачке туре и вожњу бицикла по брдским
пределима.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Пожега“

4.420

смештај у
преноћиштима и
вилама

преноћиште по особи
у 1/1 соби

3.000-3.520 динара

приватни смештај

ноћење

800-1.200
(у зависности од зоне и
категорије објекта)

РАШКА
Туристичко спортска организација „Рашка“
036/ 738 670
www.raskaturizam.rs
Рашка, једини град у Србији који носи име старе српске средњовековне
државе, се налази у југозападном делу Србије, на ушћу рекa Рашке и Ибра.
Близина Копаоника и Голије, топлих извора Јошаничке Бање, манастири
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и цркве из раног средњег века, међу којима се истичу манастири Градац,
Кончул, Стара и Нова Павлица, бројна излетишта, чине Рашку незаобилазном
за посете туриста. У туристичкој понуди општине Рашка се налази спомен
соба „Рашка – ратна престоница Краљевине Србије 1915. године“ која
представља сећање на одржавање седница Владе Краљевине Србије 1915.
године. Атракција за туристе је Семетешко језеро, које је удаљено од Рашке
око 16км. Има облик издуженог круга пречника око 50м и дубине је око 7м.
Карактеристика језера су два пловећа острва, односно бусена, који плутају по
површини.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Конак „Лукс 2006“

1.300

Конак „Јагњило“

1.300

Конак „Караван/Караван 123“

2.080

Конак „Ројал“

1.350

Конак „Чакмара“

2.080

СЈЕНИЦА
Туристичка организација општине Сјеница
020/ 744 843
www.turizamsjenica.com
Сјеница се налази у југозападном делу Србије. Пештерска висораван највећа
је висораван на Балканском полуострву и једна од највећих у Европи.
Неистражених предела и нетакнутих природних лепота последњих година
постаје омиљена међу љубитељима еко-туризма. Висораван се налази иза
седам планина које се могу обухватити само једним погледом (Голија ,
Јавор, Златар, Јадовник, Озрен, Гиљева и Јеленак). На територији општине
Сјенице налазе се 2 Специјална резервата природе - “Увац“ и „Пештерско
поље“, као и 3 природна резервата природе - Голија, Огоријевац и Гутавица.
Такође, висораван је са свих страна окружена бројним културно-историјским
споменицима, као што је манастир Куманица, бисер средњовековне
архитектуре. У самом центру Сјенице се налази једина царска џамија у Србији
- Џамија Султаније Валиде из 19. века.
ПОЛУПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Борови“

2.900

Хотел „Лане“

2.880
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ЉУБОВИЈА
Туристичка организација општине Љубовија
015/561 050
www.tolj.rs
Општина Љубовија се налази у брдско-планинском подручју западне Србије,
у Подрињу, на ушћу реке Љубовиђе у Дрину. Љубовија је добила име по
бегу Љубовићу, који је у време друштвеног и економског успона овог краја,
саградио кулу изнад поља Драбића. Област на којем се Љубовија простире
била је насељена у праисторијско и античко доба, што сведоче бројни
и археолошки налази. Планина Бобија је богата врло јаким и хладним
изворима пијаће воде. Оваквих извора на Бобији има преко 100. Због
разноврсности рељефа, биљног и животињског света, терени су створени
за планинаре, ловце и излетнике. Реке Дрина и Трешњица пружају велике
могућности за развој спортско-рекреативног туризма, односно риболова.
Туристи могу да посете кањон реке Трешњице природно добро од изузетног
значаја, које је стављено под заштиту ради очувања станишта белоглавог
супа, локалитете „Мачков камен“, “Соко град“ и др.
ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Дринска ласта“

3.880

Етно село „Врхпоље“

3.000

приватни смештај

ноћење

1.500

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Туристичка организација општине Горњи Милановац
032/ 720 565
www.togm.org.rs
Горњи Милановац је релативно млад град, основан 1853. године. У центру
града се налази Црква Св. Тојице, Зграда окружног начелства, Гимназија,
Музеј и Норвешка кућа. Музеј Другог српског устанка је смештен у здање
школе коју је Такову подарио краљ Александар Обреновић и обилује
експонатима од којих треба истаћи уље на платну сликара Паје Јовановића,
на коме је представљен Други српски устанак, одору кнеза Милоша
Обреновића и остатке аутентичног таковског грма.
„Брдо мира“ је пространи еко парк са споменицима културе и уређеним
стазама за шетње. Надомак града је црква у Брусници, месту из кога је настао
град. На 10км од места је Таково, где је донета одлука о подизању Другог
српског устанка. Ту се налази споменик Другом српском устанку из 1887.
године и монументална бронзана композиција „Таковска скупина“. Црква
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брвнара, једна је од најстаријих грађевина ове врсте у Србији. Потиче из 1795.
године и позната је као место где су устаници објавили историјски договор за
почетак Другог српског устанка. Савинац је излетничко и историјско место
на 3км од Такова. У њему се налази црква Светог Саве из 1819. Године, прва
задужбини кнеза Милоша Обреновића.

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Гарни хотел „Иг”

2.600

Преноћиште „Дона“

1.300-1.900

Преноћиште „Парк
ГМ“

1.250-1.800

ТОПОЛА
Туристичка организација „Опленац”
034/6814 172
www.topolaoplenac.org.rs
Топола је од Београда удаљена 80км и њен повољан географски положај
чини је атрактивном туристичком дестинацијом. На врху брда Опленац
уздиже се Црква Светог Ђорђа, Маузолеј краљевске породице Карађорђевић
и задужбина краља Петра I Карађорђевића. У „Петровој кући“, некадашњој
летњој резиденцији краља Петра, налази се музеј са тематским поставкама
везаним за династију Карађорђевић. На улазу у меморијални парк Опленац,
налази се „Виноградарева кућа“ – галерија са изложбом слика Николе
Граовца. У самој Тополи, у „Карађорђевом конаку“ налази се стална поставка
изложбе „Вожд Карађорђе“. У оквиру Визиторског центра Туристичке
организације „Опленац“ налазе се сувенирница, конференцијска и изложбена
сала и апартмански смештај.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Хотел „Опленац”
смештај у коначиштима
и апартманима

врста услуге

1/2 соба

пансион

5.050

преноћиште у 1/2 соби,
по особи

1.500-3.000
( у зависности од
објекта и врсте услуге)
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КНИЋ
Туристичка организација општине Кнић
034/510 115
www.кnicturizam.org.rs
Кнић је смештен у делу Шумадије који се назива Гружа. Друмским и
железничким саобраћајем добро је повезан са свим крајевима у Србији. У
централном делу општине формирано је Гружанско језеро на коме постоје
веома добри услови за спортове на води - веслање и кајак и риболов.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
назив објекта

1/2 соба

Хотел „Равни гај“

1.680

Преноћиште “My Soul“ - Гружанско језеро

3.000-4.000

ноћење по особи
(у динарима)

приватан смештај

1.200

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Туристичка организација општине Петровац на Млави
012/ 326 343
www.topetrovacnamlavi.com
Петровац на Млави се налази 120км од Београда, на додиру Стишке
равнице и планина Хомоља. Туристи могу да посете манастире Витовница,
Решковица, Свете Тројице, Горњак. Испреплетена српска и влашка култура
стварају занимљиве гастрономске укусе, попут аутентичног јела – жмаре.
Планински врхови Вукан, Крилаш и Јежевац нуде могућност адреналинске
авантуре. Рекреационо – угоститељски центар „Ждрело“ са својим термалним
базенима и спа и велнес садржајима омогућава пријатне тренутке летњег
одмора, док Трест пружа могућности за шетње кроз шумски амбијент и
уживање и рекреацију.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
назив објекта

1/2 соба

Хотел „Млавске терме“
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3.000-4.300

смештај у
преноћиштима

ноћење по особи у
1/2 соби, по особи

1.200-1.500

приватан смештај

ноћење по особи у
1/2 соби, по особи

1.000-1.500

КУЧЕВО
Туристичка организација општине Кучево
012/ 850 850
www.tokucevo.org
Кучево лежи на обронцима Хомољских планина, у долини златоносне реке
Пек. Туристичка организација општине Кучево током лета организује посете
пећинама Равништарка и Церемошња, као и демонстрацију испирања злата
на Пеку. За посетиоце Кучева омогућена је посета галерији ликовног клуба
Центра за културу Кучево, галерији „Студенац“, атељеу–галерији „Кецман“,
као и приватној галерији „ZAGA ART“ у селу Нересница. Туристи могу да
посете и цркву Светог Вазнесења Господњег у Кучеву и етно кућа „Катарина“,
која се налази у Каонској клисури. Посевно је атрактивно разгледање Кучева
са околином са уређеног градског видиковца „Јелена стена“ који се налази
непосредно изнад Кучева.
ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Рудник“

5.200

Коначиште „Шумадија“

2.460

БОЉЕВАЦ
Туристичка организација општине Бољевац
030/ 463 593
www.tooboljevac.rs
Бољевац се налази у источној Србији, у долини Црног Тимока, 200км од
Београда, 40км од Зајечара и 30км од Сокобање. Најзначајнији туристички
потенцијали су еколошки чиста средина, атрактивни рељеф са клисурама,
кањонима, пећинама, реке и многобројна врела. Оно што туристе
највише привлачи је планина Ртањ, која је најатрактивнија планинарима,
авантуристима, берачима лековитог биља и сл. Поред Ртња, туристи могу
обићи Боговинску пећину, Завичајну кућу вајарке Љубинке Савић – Граси,
као и манастире и цркве (Лапишња, Крепишевац, Лозица, Светог Илије),
Музеј Тимочке буне. Летњу туристичку понуду употпуњује ловни туризам на
просторима три ловишта којим управљају „Тимочке шуме“.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
назив објекта

1/1 соба

Хотел „Рамонда“

6.464

Хотел „Ртањ Балашевић“-Ртањ

3.130
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приватни смештај у кућама и
апартманима

ноћење

1.300-5.800
(у зависности
од врсте
смештаја и
броја особа)

ДИМИТРОВГРАД
Спортско туристички центар Димитровград
010/360 873
Димитровград се налази на крајњем истоку Србије. Кроз град пролази
међународни коридор 10, па стога представља ‹›источну капију›› Србије
на путу из Европе ка Блиском и Далеком Истоку. Удаљен је 90км од Ниша.
Многи делови општине, изванредно еколошки очувани, представљају
биолошке резервате у којима живи велики број ретких и вредних биљних и
животињских врста. Туристима су посебно атрактивни Стара планина, кањон
реке Јерме, Петрлашка пећина, као и Погановски манастир.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

врста услуге

1/2 соба

Гарни хотел „Амфора“

преноћиште

2.000

Коначиште “Балкан“

преноћиште

1.800

Преноћиште „Хепи“

преноћиште

2.400

Преноћиште „Сарај“

ноћење

500

ДЕСПОТОВАЦ
Јавно предузеће за заштиту природе, развој туризма и угоститељство
„Ресавска пећина
035/611 110 , 062/289 825
Деспотовац се налази на 150км од Београда. Располаже предивним
пејзажима, здравом природом и насељена је, пријатељски расположеним и
љубазним људима.
Туристичка понуда општине Деспотовац је спој природних реткости,
неспецифичне лепоте и споменика српске средњовековне културе, пећинa и
музеја а све локације су на удаљености од око 20-30 минута вожње од центра
Деспотовца. Манастир Манасија, Ресавска пећина, Лисине, водопад Велики
бук, Бељаница, Сењски Рудник и водопад Прскало.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
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назив објекта

1/1 соба

Коначиште „Ресава“

1.600

Коначиште „Круна“

2.000

смештај етно
кућама, фармама и
конацима
приватан смештај

преноћиште

1.310-3.000

ноћење

500-1.500
(у зависности од зоне и
категорије објекта)

ПАРАЋИН
Туристичка организација општине Параћин
035/565 814, 571 792
www.toparacin.org
Параћин се налази на раскрсници важних путева у Србији, на обронцима
Јужног Кучаја и Јухора, испресецан токовима река Грзе и Црнице. У
Завичајном музеју изложени су експонати из различитих епоха, а у галерији
Културног центра су изложбе слика, фотографија и скулптура. Интересантни
за посете су и Градска библиотека, Музичка школа и Позориште. У околини
Параћина, туристи могу уживати у шетњи планинским стазама, излетиштима
Грза и Сисевац и кањону горњег тока реке Црнице. Такође, могу се посетити
манастири посвећени покрову Пресвете Богородице и Светој Петки. Код села
Забрега је древни град Петрус. Туристичка организација општине Параћин је
управљач заштићеног подручја Споменика природе „Врело Грзе“ са значајним
објектима геонаслеђа хидролошког и спелеолошког карактера, акумулације
бигра и травертина, реликтним шумским заједницама.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Orbis Design Hotel&Spa“

7.054

Хотел „Петрус“

3.450

смештај у
приватном
смештају и
апартманима у
излетишту Грза

преноћиште

2.000-5.500
(у зависносности од
врсте објекта и броја
особа у објекту)
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ТРСТЕНИК
Туристичка организација општине Трстеник
037/ 715 263
www.turizamtrstenik.rs
Трстеник се налази у централном делу Србије, у долини Западне Мораве.
Богато културно-историјско наслеђе предводе средњевековни манастири
Љубостиња и Велуће. Током лета на Морави је могуће пецати, купати се,
возити се у чамцу, изнајмити кајак или једноставно уживати у шетњи.
На десној обали реке смештени су бројни терени за рекреацију и спорт,
ресторани, као и аква-парк који садржи олимпијски и 3 мања базена
са тобоганима за децу. Општина Трстеник располаже са преко 200км
планинарских стаза, трасираних на Гледићким планинама и Гочу, а на
располагању су и планинарски водичи. До Самара (922 м), највишег врха
Гледићких планина се може квадовима и џиповима, а одатле се пружа
фантастичан поглед на Шумадију и Поморавље. Аеро-клуб „Трстеник“
организује разгледање Трстеника и околине из ваздуха, а занимљиве су и
школе летења за спортске пилоте и једриличаре.
Трстеничко виногорје је велиуки расадник винове лозе на Балкану и
годинама важи за престоницу лозног калема. Захваљујући традицији и
одличним природним условима, вина су изузетног квалитета. Неколико
породичних винарија се бави винским туризмом, а локална вина се могу
дегустирати и у трстеничким ресторанима. Стопања је село са највећим
бројем печењара по глави становника, познато по увек свежем и врућем
прасећем и јагњећем печењу.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Коначиште „Гоч“
приватан смештај

1.300
ноћење по особи у 1/2 соби

1.000-2.500

ЛЕБАНЕ
Туристичка организација општине Лебане
016/ 847 160
Лебане се налази у југоисточној Србији, у долини реке Јабланице, 20км
југозападно од Лесковца, на магистралном правцу ка Приштини. У близини
је археолошки локалитет „Царичин град “, задужбина Цара Јустинијана.
Саграђен је у 6. веку као важан црквени и војни центар. Кроз Лебане пролази
обележена европска пешачко-бициклистичка стаза Е7, која води према
Ђавољој вароши на Радан планини и Власинском језеру.
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ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Визиторски центар „Теодора“
приватан смештај

1.750

ноћење по особи у 1/1 соби

1.000

ВЛАДИЧИН ХАН
Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство општине
Владичин Хан
017/ 473 824
www.vladicinhan.org.rs
Владичин Хан се налази у северозападном делу Врањске котлине, са обе
стране тока Јужне Мораве, на јужном излазу из Грделичке клисуре. Лежи на
важним саобраћајницама, железничкој прузи и ауто путу (Коридор 10), на
пола пута од Београда до Солуна, на тромеђи Србије, Бугарске и Македоније.
Општину пресецају бројне реке преко којих се протежу мостови. Један
од њих је и најновији мост „Врла“ импресивна грађевина на Коридору 10,
дужине 644м са 13 стубова од којих неки достижу висину од 62м. Природне
потенцијале чине планина Кукавица и Споменик природе „Јовачка језера“,
комплекс од 6 језера и забарених површина. Историјско наслеђе чине
манастири Успење Пресвете Богородице и Свети Илија, храм Светог
Преображења, црква Св. Петке и др.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Преночиште „Турист“

3.527

Преноћиште „“Villa Grazia“

4.233

Конак „Фонтана“

3.410

Конак „Хан“

2.860

АЛЕКСАНДРОВАЦ
Tуристичка организација општине Александровац
037/ 250 250, 3554 404
www.toa.rs, www.vinskiputzupa.rs
Александровац се налази се у централном делу Србије, између планина
Копаоник, Гоч и Жељин. Трагови прошлости указују да су на овом подручју
живели први праисторијски земљорадници још пре више од 6.000
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година. У Жупи, које је највеће српско виногорје, данас постоји више од 70
регистрованих малих винарија и једна велика компанија „Вино Жупа“, у
којима се могу дегустирати најквалитетнија вина. На преко 3.000 хектара
винограда светски познатих сорти у Жупи се гаје и потпуно аутохтоне
сорте грожђа, тамњаника и прокупац. У Александровцу се могу посетити
Завичајни музеј Жупе и Музеј Винарства и виноградарства. На простору
Жупе су и бројни културно-историјских споменика, од којих су најзначајнији
манастири Дренча, Руденице, Плеш и Манастирак. Посебно атрактиван
је средњовековни град Козник, који се налази на 10-так километара од
Александровца у долини реке Расине.
Цена услуге по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

врста услуге

1/2 соба

ноћење

1.500

преноћиште

2.060

Одмаралиште „Црвени крст“Митрово поље

пансион

2.350

Коначиште „Цветна долина“Митрово поље

пансион

1.450

Етно село „Латковац“

полупансион

2.500

„Винарска кућа Спасић“

преноћиште

2.500

пансион

2.200

Коначиште „Жупски двор”
Коначиште „Солеј“

„Рибњак Салус“-Плеш

АЛЕКСИНАЦ
Установа за одмор и рекреацију деце Липовац
065/3814 220, 064/ 8729 120
www.ustanova-lipovac.edu.rs
Алексинац се налази у северном делу Јужног Поморавља и има одличне
услове за развој транзитног туризма, јер се налази на аутопуту Е-75 и
железничкој прузи који повезују Београд и Ниш. Најближи аеродром је у
Нишу, удаљен 25км. Од Београда је удаљен 210км. Током летње сезоне за
госте који посете Алексинац атрактивни су бања Топило и „Пополенд базени“
у месту Паљина. Алексинац и околина богати су културно-историјским
наслеђем, где се посебно црква Светог Николе у Алексинцу, црква Свете
Тројице („Руска црква“) у Горњем Адровцу, подигнута 1903. године на месту
погибије пуковника Николаја Рајевског. Црква Светих Арханђела Михаила и
Гаврила у Делиграду подигнута је на делу Карађорђевог шанца и посвећена
је изгинулим ратницима у биткама вођеним у Првом српском устанку.
Манастир Свети Стеван у селу Липовац саграђен је 1399. године, а ктитори су
били деспот Стеван Лазаревић и његов брат Вук.
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ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

1/2 соба

Хотел „Босфор“

5.280

3.240

преноћиште у 1/1 соби

1.916-1.950
(у динарима)

смештај у коначиштима

РЕКОВАЦ
Туристичка организација општине Рековац
035/ 8411 900, 062/ 657 026
www.torekovac.com
Општина Рековац се налази у средишњем делу Србије и југоистичном делу
Шумадије, између Гледићких планина на западу и Јухора на истоку. Налази
се на око 30км југозападно од Јагодине, на малој реци Дуленки, у брдовитом
крају, познатом по свом историјском називу Левач. Путујући по Левчу,
туристи могу да посете средњовековни град Жупањевац, у ком је боравила
кнегиња Милица, воденице које још увек раде. Могу да чују занимљиве приче
о језеру, пећини, благу, лековитим водама („Говор вода“). Ту су и центри
духовног живота Левча: манастири Каленић, Прерадовац, Манастирак,
Ралетинац. Познато је левачко виногорје и бројне винарије са породичном
традицијом дужом од једног века.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
назив објекта

1/2 соба

Конак манастира Каленић

1.500

Преноћиште “Mими“ - Течић

2.300

МАЛО ЦРНИЋЕ
Туристичка организација општине Мало Црниће
012/ 280 064
www.toomc.org
Мало Црниће се налази у средишту Браничевског округа, 95км од Београда,
између Пожаревца и Петровца на Млави. Аутопут Е75 удаљен је од Малог
Црнића 23км. Туристи могу да посете манастир Заова и Брадача из 14. века
и споменик Врањевац посвећен настрадалима са територије Браничевског
округа у периоду Балканских и Првог светског рата. Поред посете културно
историјских споменика, туристи могу да посете 3 отворена базена, користе
пешачко-рекреативну стазу дужине 14км, да се опробају у пецању на 2 језера,
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уживају у етно селу „Ла салаш“, као и у ресторанима са традиционалном
кухињом.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Преноћиште „Луг“

1.200

ДИМИТРОВГРАД
„Спортско туристички центар Цариброд“
010/ 360 873
www.udimitrovgradu.rs
Димитровград се налази на крајњем југоистоку Србије. Кроз општину пролази
међународни Коридор 10, па се из тог разлога назива „источном капијом“
Србије на путу из Европе ка Блиском и Далеком истоку. Удаљен је 90км од
Ниша и 50 км од Софије, престонице Бугарске. Многи делови општине су
еколошки очувани и представљају биолошке резервате у којима живи велики
број ретких и вредних биљних и животињских врста. Туристима су посебно
атрактивни Стара планина, кањон реке Јерме, Петрлашка пећина, Смиловска
језера, као и Погановски манастир.
ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Хотел „Хепи“

2.200

смештај у
коначиштима

преноћиште у 1/2 соби

1.800

приватан смештај

преноћиште у 1/2 соби

300- 1.200
(у динарима)

КЊАЖЕВАЦ
„Спортско туристички центар Цариброд“
019/ 735 230
Књажевац је општина питомих долина 3 Тимока, сурових планинских врхова,
колоритних клисура, пропланака и ливада. Током лета туристи се могу
расхладити на пропланцима Старе планин, или освежити на плажи базена
спортско-рекреативног комплекса „Бањица“, 5км од Књажевца. Термални
извор „Ргошка Бањица“ омиљено је излетиште локалног становништва и
туриста. Боравак у Књажевцу се може заокружити одмором на тераси неког
74

од кафића на „Алеји кестенова“ или „Алеји липа“, уз квалитетно књажевачко
вино и гастрономске специјалитете овог краја.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/1 соба

Хотел „Тимок“

1.800

Гарни хотел „Мали предах“

1.610-2.520

смештај у
коначиштима

преноћиште у 1/2 соби
(у динарима)

1.500-2.200
по особи

приватан смештај

преноћиште у 1/2 соби
(у динарима)

1.200

КУРШУМЛИЈА
Туристичка организација општине Куршумлија
027/ 380 963
Куршумлија се налази у средишњем делу јужне Србије и припада Топличком
округу. Од Београда је удаљена 296км. Смештена је на ободу Куршумлијске
котлине и окружена падинама Копаоника и Радана. Куршумлија се налази
на важној саобраћајници Ниш–Приштина-Пећ. На територији општине су 3
бање, Луковска, Куршумлијска и Пролом, као и природно добро од изузетног
значаја „Ђавоља Варош“. Куршумлија је била прва престоница родоначелника
династије Немањић, о чему сведоче задужбине из 12. века - манастир Свети
Никола и манастир пресвете Богородице.
НОЋЕЊЕ по особи дневно (у динарима)
назив објекта

1/1 соба

Мотел „Стара врба“
смештај у
коначиштима и
хостелима

1.500
ноћење у 1/1 соби

1.500-2.400

БОЈНИК
Туристичка организација општине Бојник
016/ 3150 148
www.turizam.bojnik.rs
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Бојник је оивичен је лесковачком котлином са југа и планином Радан са
севера. Од Београда је удаљен 290 км. Велики број цркава, црквишта и
остаци средњовековних манастира у бојничким селима сведоче да је
религија била и остала значајан чинилац друштвеног живота овог краја.
Посебно интересантни за туристе могу бити цркве Свете Тројице у Ображди,
црква Светог Архангела Гаврила у Придворици, црква Светог Николе у
Бојнику и остаци средњовековног манастира у селу Ивање.
Тајанствена и питома планина Радан позната је по нетакнутим природним
вредностима, еколошки очуваној средини, биљном и животињском свету,
изворима чисте планинске воде. Туристи могу видети водопад „Борински
скок“, две ретке природне аномалије - „Узбрдну-низбрдицу“ и „Деливоде“,
остатке чувеног римског аквадукта, цркву Свете Тројице, цркву Светог Петра
и Павла, која је јединствена по томе што је лоцирана на самом врху планине,
средњовековни локалитет „Голубовац“.
У току летње сезоне гостима су на располагању и пешачке туре, јахање,
могућност лова и риболова, бициклистичке стазе, истраживање флоре
Радана која чини 22% укупне флоре Србије. Брестовачко језеро налази се 12км
западно од Бојника и током лета на њему је могуће купање и риболов.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта

1/2 соба

Коначиште "Санторини лукс"

1.500

ВЛАСОТИНЦЕ
Туристичка организација општине Власотинце
016/ 875 201
www.toovlasotince.rs
Простире се у југоисточном делу Србије у реке Власине која протиче кроз
сам центар места. Удаљен је око 275км од Београда. То је општина винара,
виноградара, неимара, вредних и шаљивих људи. Од споменика културе
издвајају се „Стари млин Поповића“, спомен парк „Старо гробље“, Споменик
палим борцима за слободу и уједињење, „Турска кула“-Завичајни музеј.
Туристи могу уживати у нетакнутој природи, планинарити, прошетати
„Стазом градитељског наслеђа“, „Стазом здравља“, посетити водопад
„Чаробна долина“, а током лета купати се у језеру на Власини.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
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1/1 соба

Хотел “Грозд”

1.200

Гарни хотел „Гуњетинац“

1.360

БЕЛА ПАЛАНКА
Туристичка организација општине Бела Паланка
018/ 853 080
www.turizambelapalanka.com
Општина Бела Паланка се налази у југоисточној Србији, на магистралном
путу Ниш – Софија. Од Београда је удаљена око 280км, од Ниша око 40км.
Котлину у којој је смештена окружују Сврљишке и Сува планина. Овој
општини припадају делови Специјалних резервата природе „Сићевачка
клисура“ и „Сува планина“. Туристи могу посетити Музеј са археолошким
налазима из келтског периода и доба Цара Константина. Еколошко–
рекреативни центар „Бањица“ располаже отвореним базеном, тереном за
мини голф, 2 тениска терена, тереном за одбојку на песку, стазама за шетњу,
дечијим мобилијаром. Околина пружа могућност за планинарење, лов и
риболов. Туристи могу да прошетају до „кућице на стени”, која се налази
пар километара од центра места, у селу Ореовац, на брду Попов врх. Ова
кућица је изграђена је на стени вишој од 12 метара, на стену ослања свега 25
центиметара док преостала 2,5 метра „виси у ваздуху“.
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
назив објекта

1/1 соба

Гарни хотел „Мала Москва“

2.704

Гарни хотел „Фестина“

2.400

СУРЧИН
Туристичка организација градске општине Сурчин
011/ 8440 163
www.tosurcin.org
Уљуљкана у Сремску равницу, омеђена реком Савом, на око 15км
северозападно од центра Београда, налази се најмлађа београдска општина Сурчин. Једина је општина до које се може доћи копном, са воде и из ваздуха,
јер се на подручју Сурчина налази и аеродром „Никола Тесла“. Чињеница да
46км реке Саве пролази кроз општину искоришћена је у циљу повезивања
наутичког туризма. У Бољевцима је смештено јединствено наутичко село
„Бисер“, туристички комплекс од 16 кућица на води, идеално место за одмор,
рекреацију, риболов. Посетиоцима су на располагању сплав-ресторан,
терени за одбојку, фудбал на песку, бициклистичка стаза, парк за најмлађе.
Туристи у општини Сурчин могу да посете и Музеј ваздухопловства, манастир
Фенек, рибњаке „Бечменску бару“ и Живачу, етно кућу “Стајков”, Коњички
клуб „Сремац“, салаш „Стремен“, Бојчинску шуму, аква паркове „Queen“ и
„Клуб S“ и др.
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НОЋЕЊЕ по особи дневно (у динарима)
Назив објекта
Хотел „Airport“
Хотел „China town“
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1/2 соба
24 - 40 €
4.570 - 5.850

Наутичко село „Бисер“Бољевци

2.000

„Бојчинске брвнаре“-Прогар

2.000

Коначиште „Романија“

1.800

Туристички комплекс „Queen“Добановци

1.250 - 1.500

„Клуб С“-Јаково

2.500 - 3.500
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