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Туристичка организација Србије не одговара за накнадне промене цена, понуде и садржаја 
насталих након издавања Билтена. Цене наведене у Билтену су информативног карактера. 

Препоручујемо да се за детаљније информације о зимској понуди, као и расположивост 
капацитета на дестинацији обратите локалној туристичкој организацији. Туристичка 

организација Србије подсећа да треба бити одговоран и да се на дестинацији и у туристичким 
и угоститељским објектима треба придржавати свих епидемиолошких мера у циљу заштите и 

спречавања ширења вируса COVID-19.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Билтен о туристичкој понуди Србије за зимску сезону 2020/2021. године 
Туристичкe организацијe Србије рађен је на основу података добијених од 
туристичких организација градова и општина и угоститељско-хотелских 
предузећа.
Планински туристички центри током зиме нуде програме спортско-
рекреативних активности, активни одмор у природи, културно-забавне 
садржаје и др. У понуди за зиму 2020/2021. године значајно место имају 
планински центри Копаоник, Златибор, Стара планина, Дивчибаре, Тара, 
Златар и други. Од новина у смештајној понуди истичемо хотел „Tornik Sky“ на 
Златибору.
Бањски центри за наступајућу зиму нуде здравствено-рехабилитационе 
програме, а све је више бања које у својој понуди имају и специјалне 
програме, као што су спа, wellness, антистрес програми и др. Боравак у 
бањама се употпуњује обиласком манастира, као и винским турама. У 
бањској понуди треба истаћи Врњачку Бању, Сокобању, Луковску Бању, Бању 
Кањижу, Рибарску бању, као и друге бање. 
Градски центри током зимске сезоне нуде бројне културне садржаје, забавне 
програме, излете и др. Од новина у смештајној понуди истичемо хотеле у 
Београду - „Mona Plaza“, „Светионик“, „Нота“, „Grand Hertz“ и гарни хотеле 
„Маршал“, „Central Point“, „Нобел“ и „Марина Оаза“, затим  хотел „Пупин“ у 
Новом Саду, хотел „Индустријал“ и гарни хотел „Каћа“ у Крагујевцу, хотел 
„Royal Residence“ у Чачку, хотел „Сиеста“ у Ужицу. 
У Билтену ТОС-а обухваћени су и туризам у селима Србије, туристичка места 
на Дунаву и остала места која се укључују у зимску туристичку понуду Србије.
Ценама аранжмана за зимску сезону посвећена је посебна пажња. У Билтену 
су дате цене за индивидуалне госте, али постоје и различити попусти – за 
организоване групе, за авансно плаћање, попусти за децу, пензионере, за 
боравке дуже од 3, 5, 7, или 15 дана, могућност плаћања у ратама и др.
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ПЛАНИНСКА МЕСТА

У планинским центрима Србије завршене су припреме предстојећу за зимску 
туристичку сезону. Скијашима су на располагању нове и обновљене ски стазе 
и жичаре, већи број ски сервиса, могућност најма ски опреме, а за почетнике 
се организују школе скијања. Један број смештајних објеката значајно је 
реновиран, а понуда је проширена и новим капацитетима, нарочито у 
приватном смештају.
Могућности за спорт и рекреацију на планинама Србије, поред зимских 
спортова, обухватају покривене терене за мале спортове и тенис, базене, спа 
програми и др. Боравак у планинским местима укључује могућност излета у 
околину, програме за учење и усавршавање страних језика. Културно-забавни 
програми обухватају позоришне и филмске представе, изложбе и концерте.
Цене смештаја осцилирају у зависности од дестинације, врсте услуге, 
периода, врсте и категорије објеката за смештај. У хотелима, дневни 
смештај по особи у двокреветној соби креће се од 1.800 динара, колико 
износи преноћиште у хотелу „Трајал“ на Јастрепцу, до 299 €, колико износи 
полупансион у хотелу „Греј“ на Копаонику током шпица зимске сезоне. 
Повољан хотелски смештај може се наћи односно на Голији, у истоименом 
хотелу, где је 2.500 динара и на Златибору, у хотелу „Шимшир“ где се 
преноћиште креће од 2.600 до 2.800 динара.
Приступачније цене смештаја могу се наћи у одмаралиштима, планинским 
домовима и другим, мање луксузним видовима смештаја. Тако, на пример, 
туристи могу да нађу повољан смештај на Старој планини, у планинској кући 
„Дојкинци“, где је цена ноћења 1.000 динара; на Мокрој Гори, у „Планинској 
кући“ преноћиште је 1.320 динара; на Гочу, у одмаралишту „Добре воде“ 
преноћиште је 1.250 динара; на Руднику, у шумској кући „Рудник“ ноћење се 
креће од 1.500 до 1.800 динара и на Бесној Кобили, у планинарском дому 
„Драган Спасић“ пансион износи 2.300 динара.
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КОПАОНИК
Туристичкa организација „Рашка”
036/5471 230, 5471 333
www.raskaturizam.rs

Туристичка организација општине Брус*
037/825 185
www.turizamopstinebrus.co.rs

Копаоник је највећи ски центар у Србији и једна од најлепших планина 
у овом делу Европе. Током године око 200 дана је под снежним 
покривачем. Укупнa дужинa стaзa и ски путeвa је 65км. Скијашку сезону 
Копаоник дочекује са четири нове стазе. Радови на гондоли Брзеће – 
Мали караман су у завршној фази. Гондола је дугачка 3,7 km и повезиваће 
Брзеће са центром Копаоника. Дупли ски лифт на „Мариним водама“ 
повећава капацитет превоза скијаша на овој локацији. Зa љубитeљe 
нoћнoг скиjaњa oсвeтљeнe су стaзe „Пaнчићeв врх“, „Кaрaмaн грeбeн“ и 
„Maлo јeзeрo“. Taкси табач ће и ове сезоне служити за вожњу и превоз 
скијаша. За најмлађе скијаше и почетнике обезбеђенa су три „ски 
вртића“ са покретном траком и каруселом, која олакшава учење основне 
скијашке вештине. Системом за вештачко оснежавање покривено је 
97% скијалишта. Све стазе су добро повезане системом жичара и ски 
лифтова, капацитета од преко 34.000 скијаша на сат. Скијашки центар 
поседује уређен „snow park“, који се нaлaзи нa Пaнчићу, измeђу стaзa 4 и 
4a, у коме се организују такмичења домаћег и међународног карактера. 
Адреналински садржаји, боб на шинама, „zip-line“ и „tubing“ представљају 
вид забаве на Копаонику током целе године. 
„Авантура парк“ је адреналинска атракција за децу и одрасле која 
боравак на планини чини незаборавним. Кутак за најмлађе – издвојени 
објекат Предшколске установе „Весело детињство Рашка“ који пружа 
услуге целодневног боравка деце и играонице налази се у склопу објекта 
„Вила Рас“ којим управља Туристичка организација Рашка. Туристичко-
информативни центар, који се налази у „Долини спортова“, пружа све 
неопходне информације туристима који посете Копаоник. У оквиру 
инфо центра налази се сувенирница, као и интерактиван излог који 
представља туристички водич кроз општину Рашка.  Цене ски карата 
су непромењене у односу на прошлу сезону. Седмодневна ски карта на 
Копаонику у зависности од периода, креће се од 16.830 до 18.170 динара за 
одрасле, а дечија ски карта од 10.870 до 11.560 динара.
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                                                                         ПОЛУПАНСИОН дневно по особи (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Хотел „Гранд” 146-222 €

Хотел „Grey“ 169-299 €

Хотел „Клуб А” 6.850-8.614

Хотел „Горски“ 87-145 €

Хотел „Mount“ 7.080-14.868

Хотел „Небеске столице 2“ 5.400–6.000

Хотел „Путник” 71-85 €

Хотел „Краљев чардак“ 5.350-6.750

Хотел „Сребрна лисица“ 5.040-11.340

Хотел „Зонед“ 35-58 €

Хотел „Милмари“ 10.620-18.880

Хотел „Сребрнац“* 3.100-4.900

Хотел „Озон“* 40-60 €

Хотел „Јуниор”* 35-42 €

Хотел „Јат“ најам 
апартмана

4.490-9.030 
(у зависности од врсте апартмана и 

периода)
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ЗЛАТИБОР
Туристичка организација „Златибор”
031/841 646, 845 103
www.zlatibor.org.rs

Златибор се налази у југозападној Србији, на магистралном путу Београд-
Подгорица, 230км од Београда. Поред чистог ваздуха, Златибор гостима нуди 
разноврсне садржаје и пружа идеалне услове за одмор и зимске спортско-
рекреативне активности.  Ски центар Торник налази  се 9км од центра 
Златибора, на истоименом највишем врху Златибора. Укупан капацитет 
скијалишта је око 5.400 скијаша на сат. У функциjи ће бити стазе „Чигота“, 
„Торник“, „Рибница“ и „Змајевац“, као и  новоотворена стаза „Станкова раван“, 
у дужини од 2км, која је по категорији плава, намењена за скијаше почетнике 
и рекреативце. И ова стаза, као и све остале у ски центру, покривене су 
системом за вештачко оснежавање. У центру Златибора, на Обудојевици 
налазе се ски стазе за скијаше почетнике. Скијашима стоји на располагању 
дечји ски лифтови и ски лифт типа „сидро“. У центру планине биће 
постављено и клизалиште. На локалитету Тић поље налазе се уређене стазе за 
смучарско трчање и биатлон, које се због своје прегледности и конфигурације 
терена убрајају међу најлепше у Европи. 
Такође, у центру Златибора, током зимске сезоне радиће скијалиште са 
школом скијања, а и у првим данима зимске сезоне очекује се пуштање у 
рад панорамске „Голд гондоле“ која ће повезати центар Златибора са ски-
центром Торник. У златиборским „Авантура“ и „Дино парку“ посетиоцима ће 
бити на располагању ски стаза са ски школом, „тјубинг стаза“, клизалиште, 
терен за хокеј на леду, затворена играоница, 6D биоскоп, „Dino Shop“.  Током 
зимских месеци гостима златиборских хотела су на располагању затворени 
базени, wellness и спа центри. Споменик природе „Стопића пећина“ биће 
отворена за посете свим данима у периоду од 09.30 до 16.30 часова. Цена 
улазнице је 250 динара по особи. Музеј „Старо село“ у Сирогојну ће такође 
радити сваког дана, у периоду од 09.00 до 16.00 часова, а цена улазнице 
је 150 динара по особи. Седмодневна ски карта на Торнику се креће, у 
зависности од периода, од 8.970 до 9.750 динара за одрасле, а дечија ски 
карта од 5.830 до 6.280 динара.

                                 Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2 соба

„Гранд хотел Торник“ полупансион 150 -180 €

Хотел „Tornik Sky“ полупансион 150 -180 €

Хотел „Мона-Златибор“ преноћиште 4.245-7.420 

Хотел „Палисад” преноћиште 3.835-5.135

Хотел „Букет“ преноћиште 7.000-7.400

Хотел „Идила“ преноћиште 4.730-5.235

Хотел „Олимп“ полупансион 5.750-7.550
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Хотел „Ирис“ полупансион 4.700-5.700

Хотел „Мир“ полупансион 39 €

Хотел „Шимшир“ преноћиште 2.600-2.800

Хотел „Президент“ полупансион 3.775-4.825

Хотел „Монс“ преноћиште 4.150

Хотел „Зеленкада“ полупансион 3.500

Пансион „ТРК Златибор“ полупансион 3.650-4.150

Пансион „Клуб Сателит“ полупансион 3.050-3.450

Одмаралиште „Дунав“ полупансион 4.550-5.150

Специјални завод „Чигота” полупансион 3.365-4.415

Апартмани 
„Краљеви конаци”

најам 
апартмана

5.500-15.000 
(у зависности од врсте апартмана, броја особа 

и периода)

смештај у 
одмаралиштима и 
коначиштима

полупансион у 
1/2 соби, 
по особи

2.250-4.950
(у зависности од сезоне и објекта)

приватан смештај ноћење 1.500-5.500   
(у зависности од зоне и категорије објекта)

СТАРА ПЛАНИНА
Туристичка организација општине Књажевац
019/735 230
www.toknjazevac.org.rs

Туристичка организација града Пирота*
010/7320 838, 320 839
www.topirot.com

Стара планина је највећа планина у источној Србији и простире се као 
природна граница према Бугарској. Скијашки центар “Бабин зуб” чине 
стазе на локацијама „Коњарник”, „Сунчана долина” и „Маркова ливада”. 
Четвороседна жичара “Коњарник” са покретном траком за укрцавање скијаша 
капацитета је 1.400 скијаша на сат, а ски лифт типа ”сидро” – “Сунчана 
долина” је капацитета 1.200 скијаша на сат. На локацији “Јабучко равниште” 
налази се прва осмоседна гондола у Србији, која превози скијаше од хотела 
“Стара планина” у систем жичара и стаза. У оквиру овог дела скијалишта су 
четвороседна жичара и ски лифт, који су повезани са делом скијалишта на 
“Бабином зубу”. Више од 13км одлично уређених стаза припремљене су за 
скијаше свих категорија. За љубитеље екстремнијих спортова, обезбеђена 
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је стаза за слободну вожњу. Ски центар је покривен системом за вештачко 
оснежавање. Седмодневна ски карта на Старој планини за одрасле, у 
зависности од сезоне, креће се од 8.970 до 9.750 динара, а дечија ски карта 
од 5.830 до 6.280 динара. Као додатни садржај предлаже се посета Бигреном 
потоку, цркви Пресете Богородице (село Доња Каменица), Манастиру Свете 
Тројице (село Горња Каменица), као и обилазак Књажевца.

                                                                      Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2 соба

Хотел “Стара планина” all inclusive 69-95 €

Хотел „Бабин зуб“ пансион 41 €

Планинарски дом 
„Миџор“ пансион 27 €

Планинарски дом 
„Дојкинци“* ноћење 1.000

приватан смештај ноћење 700-1.200
(у зависности од зоне и категорије објекта)

ДИВЧИБАРЕ
Туристичка организација Ваљева
014/221 138, 3577 252, 060/675 2661
www.divcibare.rs

Туристички центар Дивчибаре се налази на планини Маљен, на 980м 
надморске висине. Благе падине погодне су за скијаше почетнике и 
рекреативце. Током зиме у функцији ће бити неколико ски стаза. Цена дневног 
ски паса у центру Дивчибара креће се од 300 динара (стазе код објекта „Хеба“ 
и хотела „Маљен“) до 1.000 динара, на ски стази „Центар“.  Љубитељи скијања 
и зимских спортова и ове сезоне имаће прилику да уживају и на ски стази 
„Црни врх“. Ски стаза је дуга 850м, са висинском разликом од 180м. Поседује 
двоседну жичару, капацитета 1.200 скијаша на сат. Стаза по међународној 
категоризацији има ознаку црвене и намењена је вештијим скијашима. На 
стази ће бити могуће изнајмљивање опреме, а биће организоване  школе 
скијања, дежураће здравствена служба и Горска служба спаса, а како би 
корисници услуга увек имали увид у стање на стази радиће web камере. 
Жичара ће радити од 09.00 до 16.00 часова. Цена једнодневне карте креће се 
у распону од 1.100 до 1.400 динара, док је цена ски карте  за 10 дана од 8.400 до 
10.500 динара. Бесплатна вожња важи за децу узраста до 5 година. 
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                                                                ПОЛУПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Дивчибаре“ 3.600

Хотел „Црни врх“ 4.500-6.800

Хотел „Пепа“ 3.600

смештај у 
коначиштима и 

вилама

полупансион 
у 1/2 соби, по 

особи

1.500-6.000
(у зависности од сезоне и објекта)

ТАРА
Туристичка организација Ужица*
031/500 555, 513 485
www.tours.org.rs

Тара се налази у близини Бајине Баште и Ужица и представља једну од 
најатрактивнијих српских планина. Велики део планине заузима Национални 
парк Тара. Симбол свих биљних врста којих овде има преко хиљаду је 
Панчићева оморика. У богатом ловишту посебна пажња се поклања заштити 
медведа, срна и дивокоза, односно липљана и младица у реци Дрини. 
Посебан утисак на туристе остављају видиковци на литицама кањона Дрине 
и клисурама Дервенте и Раче. Благотворна клима Таре пружа услове за 
лечење анемије, болести кардиоваскуларног система и дисајних органа. 
Свакодневно се организују излети до манастира Раче, Дрине, Перућца, 
Златибора и Мокре Горе. У близини хотела „Бели бор“ налазе се ски стазе са 
два ски лифта, за скијаше рекреативце и за децу. 

Врста услуге по особи дневно (у динарима)

Назив објекта врста услуге 1/1 соба 1/2 соба

Хотел „Оморика”*
• Депаданс „Јавор”

полупансион
полупансион

4.200-4.950
2.900

3.350-4.500
2.900-3.000

Хотел „Бели бор” пансион 2.750-3.600 2.600-3.400
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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 скијање и шетње, Златар представља 
идеално место за зимски одмор. Скијашима је на располагању око 3км 
уређених стаза на 2 ски стазе и дечија ски стаза. Ски стаза „Златар-1“ спушта 
се до самог центра Нове Вароши, опремљена је модерном четвороседном 
жичаром капацитета 1.200 особа на сат. Ски стаза је дуга око 1.300м и целом 
својом дужином опремљена је системом за оснеживање. Ски стаза „Златар-2“ 
дуга је око 800м. Њу опслужује „сидро“ капацитета 600 скијаша на сат. Обе 
стазе су осветљене и на њима постоји могућност за организовање ноћног 
скијања. 

                                                             ПОЛУПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Златарски бисери“ 3.750

Хотел „Златарски златник“ 3.400

МОКРА ГОРА
Туристичка организација Ужица
031/500 555, 513 485
www.tours.org.rs

Мокра Гора се налази 230км од Београда. Окружена је обронцима Таре, 
Шаргана, Виогора. Клима и рељеф пружају одличне услове за зимски одмор, 
шетње и рекреативне активности на снегу. На 8км од Дрвенграда ка Тари, 
на врху Ивер, туристима је на располагању скијалиште са три стазе дужина 
800м, 900м и 1.100м, које опслужује једна успињача. Мала ски стаза је 
идеална за скијаше почетнике, па ће се организовати обуке са лиценцираним 
инструкторима скијања. Вишедневне обуке за децу ће бити у форми ски 
кампа по сменама. Најмлађи полазници ће имати организован комплетан 
боравак од скијања, исхране и смештаја до анимације. Дневна цена ски паса 
износи 1.500 динара.
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                                                                         Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2  соба

Хотел „Мећавник“ полупансион 4.460

Коначиште „Осмица“ полупансион 3.000

Коначиште полупансион 2.800

„Шарган“ – Кремна полупансион 2.800
„Еколошки центар 
Чаробни брег“ полупансион 4.100

„Планинска кућа“ преноћиште 1.320

приватан смештај ноћење 1.100-3.000
(у зависности од зоне и категорије објекта)

ГОЧ
Туристичка организација Краљева 
036/316 000, 311 192
www.jutok.org.rs

Туристичка организација „Врњачка Бања” *
036/ 621 900, 611 105
www.vrnjackabanja.co.rs

Надморска висина од 1.124м и велики број дана са снегом чине Гоч пријатним 
местом за зимски одмор. 11км од центра Врњачке бање налази се ски стаза 
која привлачи велики број љубитеља зимских спортова. Хоризонтална 
дужина трасе је 520м, а висинска разлика износи 132м. Капацитет је 1.195 
скијаша на сат. Радно време ски стазе је од 09.00 до 16.00 часова, а петком, 
суботом и недељом организује се и ноћно скијање од 18.00 до 22.00 часа. 
Цена дневног ски паса је 600 динара, а цена ноћног скијања износи 800 
динара.

                                                                               Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2 соба

Одмарилиште „Добре воде“ преноћиште 1.250

„Вила Хоризонт“* пансион 2.600
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ГОЛИЈА
Туристичка организација Новог Пазара 
020/338 030
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. Падине 
Голије су изузетно погодне за скијање, јер зиме обилују снегом. Подручје 
планине Голије је стављено под заштиту државе као „Парк природе Голија“. 
Туристички ски центар “Одвраћеница” расплаже са 6 ски стаза, дужине од 
450м до 1100м, које опслужују ски лифтови. Дневни ски пас износи 1.000 
динара.

Хотел „Голија” полупансион по особи у 1/2 
соби (у динарима) 2.500

ЈАСТРЕБАЦ
Туристичка организација Крушевца
037/ 441 133, 445 180
www.turizamkrusevac.com
 
Јастребац је планина удаљена 20км од Крушевца. Поред вештачког језера, 
планинарских стаза, спортских терена, туристима се пружа могућност 
скупљања лековитог биља и печурака. Јастребац има велике могућности за 
планинарење и ловни  Туризам. „Авантура парк“ се састоји се од четири целине: 
„Дечји авантура парк“, „Зип лајн преко језера“, стена за тренинг алпиниста, 
као и „Великa авантура стаза“ на два нивоа, једна je мање захтевна, а друга за 
„праве авантуристе“. У склопу парка налази се опремљена сувенирница.

 ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Трајал“ 1.800

Вила „Идила“ 1.800
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РУДНИК-ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Туристичка организација општине Горњи Милановац
032/720 565
www.togm.org.rs

Због повољних климатских карактеристика Рудник има статус ваздушне бање. 
Захваљујући благим падинама и природним „стазама здравља“ Рудник је 
погодан за зимски одмор, а постоји и уређен простор за санкање. Гостима су на 
располагању стазе здравља које воде до бројних излетишта. Током зимске сезоне 
у Горњи Милановац се одржавају културни програми, планинарски излети на 
Рудник и др.

                                                                                     Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2 соба

Шумска кућа „Рудник“ ноћење 1.200-1.500

Гарни хотел „Иг“ – Горњи Милановац преноћиште 52 €

Гарни хотел „Дона“- Горњи Милановац преноћиште 2.600-3.800

Преноћиште „Парк“- Горњи Милановац преноћиште 1.800-2.500

ТРЦ „Момчило Чековић“ – Коштунићи пансион 4.000

БЕСНА КОБИЛА
Туристичка организација Врања
017/417 545
www.tovranje.rs

Бесна Кобила се налази у атару села Крива Феја, 40км источно од Врања. Њен 
истоимени највиши врх достиже 1.922м надморске висине. Богатство биљног 
и животињског света, незагађено земљиште, вода и ваздух чине ову планинy  
еколошком оазом за одмор. За рекреативце је обележено неколико пешачких 
и бициклистичких стаза, а заљубљеници у теренска возила могу да искористе 
терене за тестирање издржљивости својих четвороточкаша. Надморска висина, 
облик и положај падина, као и количина снега који падне током године, 
омогућавају да сезона скијања траје од половине новембра до маја. За љубитеље 
скијања на располагању су две уређене ски стазе. Током зимске сезоне, организују 
се школе скијања. Цена дневног ски паса за децу износи 250, а за одрасле 500 
динара. 

                                



14

ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Планинарски дом „Драган Спасић” 2.300

 
РТАЊ
Туристичка организација општине Бољевац
030/463 593 
www.tooboljevac.rs

Најзначајнији туристички потенцијали Ртња су еколошки чиста средина, 
атрактивни рељеф са клисурама, кањонима, пећинама, реке и многобројна 
врела.  Ртањ је привлачан планинарима, авантуристима, берачима лековитог 
биља и др. Туристима су на располагању и Боговинска пећина, завичајна кућа 
вајарке Љубинке Савић – Граси, манастири и цркве (Лапишња, Крепишевац, 
Лозица) у селима Јабланица, Криви Вир, Луково, као и црква Св. Илије 
у Бољевцу, Музеј Тимочке буне, Хајдук Вељкова чесма у селу Подгорцу. 
Зимску понуду употпуњује ловни туризам на просторима три ловишта којим 
управљају „Тимочке шуме“.

                                                             ПОЛУПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба 1/2 соба

Хотел „Рамонда“ 6.464 7.000

Хотел „Ртањ Балашевић“ 3.130 5.790

Кафана са преноћиштем „Панорама“-
Бољевац 1.892 4.130

приватни смештај ноћење
1.100-5.800

(у зависности од врсте смештаја и броја 
особа)
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 БАЊСКА МЕСТА

Већина бања у Србији је смештена у подножју планина, окружене су шумама, 
заштићене од јаких ветрова и имају благу климу, тако да представљају 
дестинације погодне за одмор туриста који нису ниских температура. 
У близини бања налазе се споменици културе, планински туристички 
центри, ловна подручја и др. Бањска места су за предстојећи зимски период 
припремила програме за одмор, рекреацију и рехабилитацију, програме 
културно-забавног садржаја, као и организоване излете до оближњих 
ски центара. У бањама Србије дневни смештај у хотелима по особи у 
двокреветној соби, креће се од 2.100 динара, колико износи ноћење у гарни 
хотелу “Лупус“ у Бањи Кањижа, до 75 €, колико износи полупансион у хотелу 
„Извор” у Аранђеловцу средином фебруара. 

ВРЊАЧКА БАЊА
Туристичка организација „Врњачка Бања” 
036/ 621 900, 611 105
www.vrnjackabanja.co.rs

Врњачка Бања лежи на обронцима планине Гоч, 200км јужно од Београда 
и 25км од Краљева. Краси је пријатна клима, чист ваздух и лековита вода. 
Врњачка Бања поседује седам минералних извора, од којих се вода са четири 
извора користи за лечење здравствених проблема. Врњачки паркови се 
простиру на 60 хектара површине. Лепоту  паркова  употпуњују фонтане,  
„Јапански врт“,  „Музички павиљон“, „Мост љубави“, „Карневалске степенице“, 
а у близини се налазе старе виле, амфитеатар, „Замак Белимарковић“ са 
Завичајним музејом. Шетњом дуж Врњачке реке туристи могу да виде 
остварења домаћих и иностраних вајара, укомпонована са егзотичном 
вегетацијом. У централном парку налази се и статуа великана српског 
глумишта – Драгана Николића.
У Врњачкој Бањи се посебна пажња посвећује развоју спортског туризма. 
Спортско-рекреациони центар, спортска хала, стадиони за мале спортове, 
тениски терени, риболов на Морави, пешачке туре, лов и скијање на Гочу, 
неке су од спортских атракција Врњачке Бање. Бања поседује савремене 
спа центре, а заступљен је и конгресни туризам. У самој бањи је храм 
Рођења Пресвете Богородице, а за групе се организују посете и оближњим 
манастирима Жичи, Студеници, и Љубостињи.
Централно место у туристичком животу Врњачке Бање припада „Променади“, 
бањском шеталишту које је потпуно реновирано новим коцкама, клупама, 
мобилијаром и фонтаном. Такође, реновирана је пешачка стаза на Црквеном 
брду и изграђен је вештачки водопад.  Од ове године Врњачка Бања је 
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богатија за још један пешачки мост – „Ко то тамо пева“, који је изграђен  у част 
истоименог филма. На овај начин одато је признање филмским уметницима 
из овог филма који су били радо виђени гости Врњачке Бање.

Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба 1/2 соба

Хотел „Solaris Resort“ 11.300 7.480

Хотел „Тонанти“ 11.633 6.874

Хотел „Слатина“ 8.073 5.030

Хотел „Фонтана“ 9.430 6.963

Хотел „Цептер“ 5.840 4.400

Хотел „Бреза” 3.000-3.400 2.700-3.300

Хотел „Лидер С“ 4.600 3.700

Гарни хотел „Краљ“ 4.900-5-500 4.100

Смештај у вилама и 
коначиштима ноћење 2.000-7.100

(у зависности од врсте објекта)

смештај у 
апратманима

најам 
апартмана

2.000-17.600
(у зависности од врсте апартмана и 

броја соба у апартману)

приватни смештај ноћење 600-1.200
(у зависности од категорије собе)

СОКОБАЊА
Туристичка организација „Сокобања“
018/833 988, 833 271
www.sokobanja.rs

Прва еколошка општина у Србији представља једну од највећих оаза 
кисеоника у Европи. Поред великог броја термоминералних извора, 
Сокобању карактерише и специфична микроклима, која погодује лечењу 
респираторних обољења. Минерална сокобањска вода је чувена у свету, 
њена лековитост се пореди са водама Бад Гаштајна у Аустрији. Када је у 
питању здравствено-рекреативни туризам, хотел „Сунце“ – новоотворени 
хотел са јединственим спа центром од 1300m², wellness центар “Соко 
терме” и Спа центар „Nataly spa“ нуде бањским гостима разноврсне 
wellness и фитнес програме, са циљем очувања и побољшања здравља, 



17

али и опуштања и уживања.  Додатна атракција за зимски период биће 
клизалиште са санкалиштем у центру Сокобање. Овај монтажни објекат 
састајаће се из клизалишта и тобогана за санкање. Димензије клизалишта 
су 14x16m и дизајнирано је од синтетичког леда како би се користило и 
када су температуре изнад 0°C. Тобоган стаза са заштитним прстеном, од 
синтетичких ледених панела и баријера које обликују стазу биће прави изазов 
за најмлађе госте. 

                                                                        Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/1 соба 1/2 соба

Хотел „Сунце“ преноћиште 10.900 7.900

Хотел „Моравица” пансион 2.500 2.300

Гарни хотел  „Соко-терме“ преноћиште 4.000 3.500

приватни смештај ноћење 450-1.000
(у зависности од категорије собе)

БУКОВИЧКА БАЊА - 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Туристичка организација општине Аранђеловац 
034/724 097, 715 335
www.bukovickabanja.rs

Аранђеловац се налазе у центру Шумадије, 75км од Београда. Питоми 
пејзажи, нетакнута природа, извори минералне воде, историјско место 
Орашац и гостољубивост мештана пружају идеалне услове за одмор. 
Специјална болница за рехабилитацију се бави рехабилитацијом и 
лечењем, примењујући  најсавременије терапеутске методе, комбиноване 
са дејством природних лековитих фактора- минералних вода и глине. 
Једина је установа у Србији специјализована за продужено лечење, 
едукацију и рехабилитацију деце која болују од дијабетеса. Хотел „Извор“ 
ће своје госте очарати складном архитектуром, модерним ентеријером и 
највишим нивоом услуге и садржаја.
На уласку у Аранђеловац смештена је пећина Рисовача, станиште 
палеолитског човека. Парк Буковичке бање је један од најстаријих 
паркова у Србији и у њему се налазе скулптуре значајних уметника, који су 
учествовали на смотри „Мермер и звуци“. Надомак Aранђеловца је Орашац, 
место где је договорено подизање Првог српског устанка. У спомен великом 
историјском  догађају који је српском народу донео националну слободу и 
покренуо стварање модерне европске државе 15. фебруар се слави као Дан 
државности Србије.
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                                                                                  Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2 соба

Хотел „Извор“ полупансион 75 €

Гарни хотел „Круна“ преноћиште 2.750

Специјална болница 
„Буковичка Бања“ болеснички дан 3.700

ЛУКОВСКА БАЊА
Туристичка организација општине Куршумлија
027/380 963

Луковска бања погодна је код хроничне упале – реуме, дегенеративних 
обољења кичме и стања након повреде. У лечењу се користе хидротерапија, 
електротерапија и терапија лековитим блатом.Такође, бања својим 
посетиоцима нуди нетакнуту природу, чист ваздух и бројне изворе минералних 
вода, због чијег броја, различитог састава и температуре, спада у најбогатије 
бање у земљи. Луковска бања је погодна за одмор и рекреацију, ту су уређене 
стазе кроз прелепу природу, терени и спортке хале, а током зимског периода за 
љубитеље скијања ту је и ски стаза са лифтом дужине 300м. 

Хотел „Јелак-
Копаоник“ 

болеснички дан по особи у 
1/2 соби (у динарима) 3.890-4.190

БАЊА КОВИЉАЧА
Туристичка организација Лознице
015/878 520, 820 261
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. Туристи могу да шетају „Стазама 
српских краљева“,  посете Тршић, Троноши, Гучево.

                                                                                   Цена услуге по особи дневно (у динарима)
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назив објекта врста услуге 1/2 соба

Хотел „Royal Spa“ полупансион 4.940

БАЊА ВРУЈЦИ
Туристичка организација општине Мионица
014/ 3422 080
www.visitmionica.com.rs

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 затворени базен са термалном водом.

                                                          

Хотел  „Врујци” пансион дан по особи у  
1/2 соби (у динарима) 2.390

 
БАЊА КАЊИЖА
Општина Кањижа 
024/873 249
www.visitkanjiza.rs

Бања Кањижа погодна је за госте којима је неопходан одмор, превентивни 
опоравак и медицинска рехабилитација. У рехабилитационом центру се 
лече реуматска обољења и стања после повреда коштано-зглобног апарата, 
уз коришћење лековитог блата – пелоида. У понуди бање су и програми 
дијагностике и лечења остеопорозе, wellness, антицелулит и програми за 
скидање телесне тежине, термо-арома терапија, масажа, џакузи, базен, 
сауна, трим кабинет, аеробик и др.

                                                                                    Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2  соба

Специјална болница „Бања Кањижа” болеснички дан 3.400-4.400

Хотел „Aqua Panon“ преноћиште 2.450-2.750

Хотел „Арт“ ноћење 2.200

Гарни хотел „Лупус“ преноћиште 2.100
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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. У понуди су разноврсни 
wellness програми. Бања Јунаковић располаже спортским теренима, трим-
стазом и бициклистичким стазама, којима је повезана са Апатином.

                                                        БОЛЕСНИЧКИ ДАН по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1 соба 1/2 соба

РХ центар „Бања Јунаковић“ 4.875-6.150 3.750-4.750

                                                       

ВРАЊСКА БАЊА
Туристичка организација Врања 
017/7456 505
www.tovranje.rs

Врањска Бања се налази на југу Србије, 12км од Врања. Смештена је на 
надморској висини од 380м у долини реке Бањштице и у подножју планине 
Бесна Кобила. Позната је по својим термоминералним изворима изузетне 
лековитости. Температура на изворима се креће од 94 до 110°C,  чиме се 
сврстава у бање са најтоплијим изворима у Европи. Вода служи за лечење 
свих облика реуматизма, неуролошких обољења, постоперативних и 
пострауматских стања, болести коже и органа за варење. Врањска Бања се 
убраја у „Краљевске бање Србије“, јер су у њој својевремено боравили краљ 
Петар I Карађорђевић и краљица Драга Машин. 
У оквиру Специјалне болнице за рехабилитацију постоје „Краљева“ и 
„Краљичина када“, у којој се обављају спа третмани. У Врањској Бањи може 
се посетити храм Светог Илије, који је изграђен по угледу на храм Светог 
Ђорђа на Опленцу и споменик на видиковцу. Гостим могу прошетати парком 
у коме се издваја Сат кул, или уређеним трим стазама изнад парка. На 8км 
од Врањске бање налази се брана за водоснабдевање “Првонек” грађевинске 
висине 93м  која је једна је од највећих  брана од природних материјала у 
овом делу Европе. 

                                                                                       ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба 1/2  соба

Специјална болница за рехабилитацију 
„Врањска Бања” 3.200-3.400 2.850-3.100
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приватни смештај ноћење 650-900
(у зависности од категорије собе и дужине боравка)

                                                   

ГАМЗИГРАДСКА БАЊА
Туристичка организација Града Зајечара
019/ 421 521

Гамзиградска Бања се налази у источној Србији, 220км од Београда и 11км од 
Зајечара. Лежи на 160м надморске висине, у долини Црног Тимока. Окружена 
је шумовитим брежуљцима и представља пријатно место за лечење, одмор, 
рекреацију, спорт и риболов. Природа је подарила више извора термо-
минералних вода, чија је температура 42ºC. У Специјалној болници лече се 
обољења периферних крвних судова и вибрациона болест. Такође, врши 
општу рехабилитацију болести везивног ткива, реуматизма, ортопедских 
болести и посттрауматских стања, аномалије дечјег узраста, неуролошка 
обољења, гинеколошка обољења. Постоје два затворена базена са термо-
минералном водом који су окружени зидним мозаицима.

Специјална болница за 
рехабилитацију „Гамзиград”

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

3.000-4.000

БРЕСТОВАЧКА БАЊА
Туристичка организација „Бор“
030/459 020, 459 021
www.tobor.rs

Брестовачка бања се налази се 8км од Бора, на надморској висини 38м. 
Окружена је столетним буквама и долином реке Пујице. Према археолошким 
налазима, благотворност њених вода користили су и стари Римљани. 
Постоји 10 термоминералних извора, са водом температуре која се креће 
од 32 до 40ºC, а које помажу у лечењу обољења кичменог стуба, костију, 
зглобова, мишића и коже. Брестовачка бања нуди разноврсне медицинске и 
физиотерапеутске услуге. Процват је доживела у доба Милоша Обреновића. 
Из тог периода остали су значајни објекти, који су, као културно добро под 
заштитом државе: турско купатило (хамам), конак Кнеза Милоша, дворац 
Кнеза Александра Карађорђевића, угоститељски објект „Излетник“, који је 
један од најстаријих угоститељско-смештајних објеката у српским бањама. 
„Окружна зграда“, летњиковац краља Петра I из 1906. Године, такође има 
споменичку вредност. У Конаку је смештена историјско-етнолошка поставка 
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Музеја рударства и металургије из Бора.

                                                                              

назив објекта врста услуге 1/2 соба

Ресторан са 
преноћиштем „Српска 
круна“

пансион по особи у 1/2 
соби 3.150

БАЊА ГОРЊА ТРЕПЧА
Туристичка организација Чачка
032/342 360
www.turizamcacak.org.rs

„Атомска Бања“ Горња Трепча удањена је 18км од Чачка и налази се 
на надморској висини од 460м. Термоминерална вода погодна је за 
лечење следећих болести: реуматске болести, мултипла склероза, 
неуропсихијатријске болести и др. Приликом боравка у бањи, гости имају 
могућност да посете цркву Пресвете Богородице и манастир Вујан, град 
Чачак и Овчарско-кабларску клисуру. Специјална болница за рехабилитацију 
„Горња Трепча“ неће радити од 25. децембра 2020. до 18. јануара 2021. године. 

                                                                       ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Специјална болница за рехабилитацију „Горња Трепча“ 4.3750-5.990

ОВЧАР БАЊА
Туристичка организација Чачка
032/5596 366
www.turizamcacak.org.rs

Овчар Бања је удаљена 18км од Чачка и налази се у централном делу Предела 
изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“. Лековита вода Овчар Бање 
температуре 36-38˚C убраја се у категорију хомеотерми, што је нормална 
температура људског тела. У Овчар Бањи се лече реуматска обољења, 
спондилоза и артоза, последице прелома костију, повреде мишићног 
ткива и нека кожна обољења. Овчарско-кабларска клисура је позната по 
православним манастирима, који представљају вредно културно-историјско 
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и духовно наслеђе Србије. У Овчар бањи се налази инфо центар и продавница 
сувенира, теретана на отвореном и уређен парк за посетиоце. Туристичку 
понуду допуњује и могућност за уживање у нетакнутој природи и упознавање 
са природним лепотама заштићеног подручја.

 Врста услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/1 соба

„Wellness центар Каблар“ пансион 4.305

Коначиште „Дом“ ноћење 2.000

приватни смештај ноћење 600-900
( у зависности од категорије собе)

РИБАРСКА БАЊА
Туристичка организација Крушевца
037/445 180
www.turizamkrusevac.com

Рибарска Бања се налази 35км од Крушевца и пружа могућности за одмор и 
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, а који 
располаже фитнес центром, теретаном, салонима за масажу, затвореним 
базенима. У новом центру „Самар“, на простору од 6.000 квадрата, поред 
мини аквапарка, три базена са термалном водом и пратећим угоститељским 
објектима, посетиоци ће моћи да користе тениски терен, дечије игралиште, да 
уживају у брдском бициклизму.

                                                           БОЛЕСНИЧКИ ДАН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Специјална болница „Рибарска Бања” 3.700-4.500

приватни смештај ноћење 500-1.600 
(у зависности од категорије собе)
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ЈОШАНИЧКА БАЊА
Туристичкa организација „Рашка”
036/5478 383
www.raska-turizam.rs

Joшaничкa Бaњa сe убрaja мeђу бaлнeoлoшкa нaсeљa сa нajтoплиjoм вoдoм 
у Eврoпи (77°C). Лежи на надморској висини од 550м. Нeпoсрeднa близинa 
Кoпaoникa (24км), блaгoтвoрнa вoдa, приjaтнa нaдмoрскa висинa и климa, 
кao и дoбрa сaoбрaћajнa пoвeзaнoст, пoлaзнa су oснoвa зa мeстo у кoмe je 
прирoдa у служби здрaвљa.  У бањи постоји 5 извора минералне воде, који 
се убрајају у најтоплије у Србији. Температура воде сврстава је у категорију 
хипертермалне воде што омогућава њено коришћење за купање, орошавање, 
испирање и инхалацију, у зависности од индикација и начина примене.
У балнеолошком купатилу из 1935. године се налазе мањи базен, 8 
хидромасажних и једна ђакузи када. У оквиру купатила ради амбуланта 
физикалне медицине која поседује апарате за све врсте електротерапија, 
ласеротерапију, терапију ултразвука и ниско фреквентну магнетну терапију, 
апарат за пресотерапију-лимфну дренажу екстремитета и целог тела. 
Јошаничка Бања и њeнa oкoлинa су бoгaтe зeлeнилoм и шумaмa у кojимa 
дoминирa „Бaњски бoрjaк“ кojи прeдстaвљa дeo прирoдe пoсeбнe врeднoсти и 
туристима нуди уређену пешачко-бициклистичку стазу. Недалеко од бање је 
обновљена родна кућа Милунке Савић.

     ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Коначиште „Оаза“ 1.580

смештај у апартманима
најам соба и 

апартмана, по 
особи 

800-3.600
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 ГРАДСКИ ЦЕНТРИ

БЕОГРАД
Туристичка организација Београда
011/ 3625 622, 3281 859
www.tob.rs

Познат као град културе, фестивала и урбаног духа, Београд својом 
јединственом мешавином богатог историјског наслеђа и енергије 
европске метрополе привлачи туристе са свих страна света. Са неким од 
најатрактивнијих локација, Београдском тврђавом, Скадарлијом – боемском 
четврти у центру града, Кнез Михаиловом улицом, Старим и Новим двором, 
зградом Народне скупштине, Храмом Светог Саве, Земуном и многим другим 
атракцијама, Београд је несумњиво туристички центар југоисточне Европе. У 
растућој хотелској понуди Београда издвајамо хотеле  - „Mona Plaza“, „Нота“, 
„Grand Hertz“ и гарни хотеле „Маршал“, „Central Point“, „Нобел“.

назив хотела преноћиште у 1/1 соби дневно 
(у € или динарима)

”Hyatt Regency” 80-100 €

”Courtyard Marriott” 85-113 €

“Squarenine Belgrade” 190 €

“Metropol Palace 90 €

„Saint Ten“ 150 €

„Hilton Belgrade“ 105 €

„Mama Shelter“ 110 €

„Crowne Plaza“ 100 €

„Radisson Collection Old Mill“ 100 €

„Falknesteiner Belgrade“ 100 €

„Zepter“ 195 €

”Golden Hill” 60 €

“Natalija Residence-Best Western” 104 €

“Townhouse27” 125 €

„Zira“ 70 €

“Life Design” 75 €

„Belgrade Art Hotel“ 75 €

„Constantine The Great“ 80 €
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“Envoy” 105 €

„Mona Plaza“ 77 €

„Queеn Astoria“ 52 €

“Nota” 5.500

“Tesla” 94 €

”М” 60 €

„Marquise“ 55 €

„Mark Belgrade“ 60 €

„Capital“ 55 €

„Tulip Inn Putnik“ 52 €

„Centar No.1” 68 €

“Mr President” 32 €

”Славија гарни” 42 €

“In Businnes” 80 €

”Москва” 68 €

„Theatar Belgrade“ 40 €

”Мајеstic” 45 €

„Jump Inn“ 47 €

„Contact“ 30 €

„Side One“ 36 €

„Majdan“ 6.000

„Argo“ 46 €

„Невски“ 88 €

„Зедер“ 60 €

„Еуро Гарни“ 53 €

„Central Point“ 59 €

„Grand Hertz“ 40 €

„Маршал“ 51 €

“Crystal” 60 €

„Helvecia” 69 €

„Le Petit Piaf ” 50 €

“Heritage” 63 €

“Holiday Inn Express” 60 €

„Mint“ 45 €

„Балкан Гарни“ 29 €

„Србија Gаrden“ 70 €
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„Семлин BB“ 40 €

”Славија” 28 €

”Палас” 36 €

„Престиж“ 55 €

„Mercure Excelsior“ 56 €

„Дум“ 47 €

„Елеганс“ 25 €

„Орашац“ 46 €

”Коперникус Праг” 50 €

“Светионик” 31 €

„Sky“ 90 €

”Србија” 34 €

”Трим” 3.600

„Радмиловац“ 40 €

”Rex” 35 €

„Завичај“ 51 €

„Bohemian Garni“ 40 €

„Belgrade City Hotel“ 37 €

„Златник”- Земун 85 €

„Oasis”- Земун 40 €

„D10” – Земун 45 €

„Лав“- Земун 30 €

”Скала”- Земун 27 €

„Hollywood Wellness“- Сурчин 45 €

„Apart К“- Сурчин 43 €

„Airport Garni“ – Сурчин 46 €

„Сучевић М“- Авала 40 €

„Кнежевина“- Барајево 25 €

„Светионик“- Обреновац 31 €
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НОВИ САД
Туристичка организација Града Новог Сада
021/6617 343, 421 811
www.novisad.travel

У подножју Фрушке горе, у сенци Петроварадинске тврђаве и на обалама 
Дунава налази се Нови Сад. Нови Сад је административни центар 
покрајинских органа власти и Јужно бачког округа, али и значајан туристички 
и универзитетски центар, домаћин многим међународним и домаћим 
догађајима, град музеја, галерија, позоришта, који са поносом носи своје две 
титуле: „Европска престоница културе 2021“ и „Омладинска престоница Европе 
2019. Године“. Престижни светски магазин и туристички водич „Lonely Planet“ 
Нови Сад је позиционирао у топ 10 најпожељнијих дестинација за 2019. годину. 
Захваљујући својој позицији, између Истока и Запада, у њега су долазили, 
остајали и своје обичаје и културу уткали многи народи. Живећи у слози и 
хармонији, људи су своје обичаје делили једни са другима, посећивали се и 
заједно прослављали два Божића, две Нове године, Светог Николу и „Mikulás”, 
одлазили и на литургију и на мису. 

Назив хотела преноћиште у 1/1 соби дневно

(у € или динарима) 11.173

„Sheraton“ 11.173

„Парк“ 7.649

„Леополд“ 8.006

“Президент“ 8.374

„Пупин“ 78 €

„Фонтана“ 5.000

„Александар“ 5.800

„Sole Mio“ 4.600

„Зенит” 4.920

„Нови Сад“ 5.900

„Центар“ 6.300

„Ами“ 5.530

„Garson Lux“ 4.934

„Planeta Inn“ 39 €

„Вигор“ 32 €

„Медитеранео“ 3.830

„Велики“ 5.040
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„Boutique Hotel Arta“ 4.934 

„Dash Star“ 32 €

„Путник“ 5.900

„Војводина“ 3.510

„Аурора“ 3.650

„Сајам“ 3.150

„Дуга“ 3.525

„Римски“ 3.590

„Свети Георгије“ 1.630

„Стари кровови“ 4.200

„Гарден“ 3.815

„11тица“ 3.600
Туристичко насеље „Рибарско 
острво“ 4.832

„Норцев“-Фрушка гора 3.630

 
НИШ
Туристичка организација Ниша
018/523 118, 250 222
www.visitnis.com

Ниш је смештен у Нишкој котлини, уз ушће Нишаве у Јужну Мораву. Окружен је 
Сувом планином, Сврљишким планинама и планином Селичевицом. Представља 
регионално, административно, културно, пословно и универзитетско средиште 
југоисточне Србије. Због специфичног географског положаја, Ниш је кроз 
историју називан  „капијом истока и запада“. Из тог разлога је одувек био мета 
војних освајача, који су у њему остављали бројне трагове.  У Нишу се налази 
археолошко налазиште Медијана, резиденција римских царева,  Ћеле кула 
настала 1809. Године, Тврђава и Концентрациони логор, један од малобројних 
аутентично сачуваних логора из Другог светског рата у Србији.
Околина Ниша обилује атрактивним и очуваним природним лепотама – Сува 
планина, Сврљишке планине, Сићевачка и Јелашничка клисура. Околина 
пружа повољне услове за бављење разним спортским активностима, као што су 
планинарење, пешачење, „free climbing“, параглајдинг, рафтинг, вожња џиповима 
и сл. Током зимске сезоне туристима су на располагању разноврсни програми. 
Освајање врхова и гребена Суве планине током зиме изазов су за најхрабрије 
планинаре и авантуристе јер висина снега достиже 40цм.  Јелашничка клисура 
пружа током зиме услове за слободно пењање по најбољим природним стенама 
у Србији. 
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Назив објекта
преноћиште у 1/1 соби дневно

(у динарима)

Хотел „My Place-Best Western” 4.900

Хотел „New City“ 6.325 

Хотел „Constantinus Palace'' 7.000

Хотел “Нишки цвет“ 5.800

Хотел „Тами Ресиденс“ 7.000

Хотел „Crystal Light“ 4.720

Хотел „Panorama Lux“ 3.000

Хотел „Регент Клуб“ 4.442

Хотел „Extra Lion MD“ 2.500

Хотел „Алоха“ 4.000

Гарни хотел “Eter“ 5.880

Гарни хотел „Zen“ 4.140

Гарни хотел „Соле“ 4.130

Гарни хотел „Лотос“ 2.750

Гарни хотел „Конзул“ 3.000

Гарни хотел „Laguna lux”“ 3.050

Гарни хотел „Crystal Ice“ 2.700

смештај у преноћиштима и 
апартманима ноћење у 1/1 соби 1.590-3.350

(у зависности од објекта)

КРАГУЈЕВАЦ
Градска туристичка организација “Крагујевац”
034/ 335 302, 332 172
www.gtokg.org.rs

Крагујевац привредни, универзитетски, културни и спортски центар 
Шумадије и Поморавља. О периоду када је био прва престоница модерне 
Србије, сведочи културно-историјски комплекс „Милошев венац“, где туристи 
могу видети неке од најзначајнијих и најлепших грађевина 19. И 20. Века 
саграђених у Србији. Такође, туристи могу да обиђу и Амиџин конак, конак 
Кнеза Михаила, зграду прве Гимназије, Стару „Милошеву“ цркву, музеј „Стара 
ливница“ и Народни музеј. Посета Крагујевцу подразумева обилазак Спомен 
парка „Крагујевачки октобар“ у Шумарицама. Акваријум „Крагујевац”, први 
јавни акваријум у Србији, у свом изложбеном простору има богату колекцију 
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од преко 600 врста слатководних организама са свих континената.   

Назив објекта преноћиште у 1/1 соби дневно(у 
динарима)

Хотел „Крагујевац” 3.930
Хотел „Шумарице” 5.120
Хотел „Зеленгора” 3.320
Хотел „Женева” 2.812
Хотел „Женева лукс“ 6.315
Хотел „Индустријал“ 6.360
Хотел „Рубикон“ 4.237
Гарни хотел „Три О“ 2.500
Гарни хотел „Central Lux“ 5.200
Гарни хотел „Анђелика“ 3.530
Гарни хотел „Presidente de Luxe“ 4.750
Гарни хотел „Радовић“ 2.600
Гарни хотел „Лама“ 3.530
Гарни хотел „Вила Вива“ 4.800
Гарни хотел „Ема“ 4.580
Гарни хотел „Кинг“ 2.500

СУБОТИЦА
Туристичка организација града Суботице
024/670 350
www.visitsubotica.rs

За зимску туристичку сезону Суботица туристима нуди обилазак културних 
знаменитости- Градске куће, њеног видиковца, Рајхл палате, Синагоге, 
Градског музеја. Све знаменитости Суботице обједињује пешачка зона 
са кафићима и бутицима, која својим духом старих времена представља 
амбијент привлачан за туристе. Туристичка организација града Суботице 
организује ‚‘Бесплатне гарантоване пешачке туре‘‘ које  се организују сваке 
среде од 10.00 и сваке суботе од 13.00 часова. Туристи се могу почастити 
чашом одличног вина док обилазе неке од најпознатијих винарија у Србији 
или могу уживати у домаћој храни коју припрема неколико нација које 
живе на овом подручју. Уколико више воле да уживају у природи, на само 
неколико километара од града налазе се заштићена природна подручја, 
салаши, ергеле и живописна села. 

                                                                            ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)
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назив објекта 1/1 соба 1/2 соба

Хотел „Galleria“ 7.347 4.740

Хотел „Патриа” 4.309 3.509

Гарни хотел „Royal Crown“ 4.000 2.950

Гарни хотел „Форум“ 6.490 4.012

Гарни хотел „ПБГ” 3.400 2.950

Хотел „Вила Мајур“-Келебија 4.055 3.480

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Туристичка организација Града Сремска Митровица
022/618 275
www.tosmomi.rs

Сремска Митровица се налази у северозападном делу Србије и југозападном 
делу Војводине, 75км од Београда, са којим га везује ауто-пут Е-70. Од Новог 
Сада је удаљенa 50км. Туристи могу да посете локалит античког Сирмијума, 
Музеј Срема који се по богатству, реткости и вредности експоната, посебно 
из периода Римског царства,  убраја у најзначајније музеје у Србији. Поред 
бројних излетишта у околини, могуће је посетити специјални резерват 
природе Засавицу и оближње фрушкогорске манастире. 

                                                                   
Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Срем“ 1.700

смештај у коначиштима
и вилама

преноћиште у 1/2 соби 
по особи

1.500-3.300
(у зависности од објекта)

приватни смештај ноћење у 1/1 соби 1.200-2.700

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 је највећи град српског дела Баната 
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и његов је политички, привредни, културни и спортски центар. Зрењанин 
се може препознати по Народном музеју и Историјском архиву, али и по 
спортским именима Дејана Бодироге, Снежане Перић, браће Грбић, Ивана 
Ленђера, Иване Шпановић и Маје Огњеновић. Познат је и по врхунским 
представама луткарског позоришта, сазивима ликовне колоније акварела, 
културним догађањима.
Туристи могу да посете старо језгро града – скуп сачуваних грађевина с краја 
19. И почетка 20. Века – 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 многобројним 
спортским објектима, у шетњи Мужљанским ритовима. Ту је и природни 
резерват Царска бара.
Посебна атракција је обилазак ловачког дворца „Каштел“, који одише 
аристократском прошлошћу. 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. Бело 
блато, романтично село на ободу Царске баре, специфично је по својој 
мултикултуралности и етно кући едукативног карактера.

                                                                   
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1 1/2

Хотел „Војводина“ 4.800 3.450

Хотел „Сибила“-Ечка 2.350 1.800

Хотел „Каштел“-Ечка 4.505 3.230

смештај у 
преноћиштима ноћење у 1/1 соби 1.270-2.600

приватан смештај ноћење по У 1/1 соби 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 за развој 
туризма. За то је у великој мери заслужна Туристичка организација града 
Панчева која путем својих промотивних активности настоји да  створи 
позитивну слику о Панчеву као привлачној туристичкој дестинацији. Већем 
броју туриста доприноси и велики број манифестација које се одржавају 
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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 ноћење по апартману 50 €

приватан смештај ноћење 20-70 €

ШАБАЦ
Туристичка организација Шапца
015/347 383, 347 384

Шабац, познат и као „мали Париз“, налази се  у северозападном делу Србије, 
на тромеђи Мачве, Поцерине и Посавине, на десној обали реке Саве. Од 
Београда, Шабац је удаљен 85 км, а од Новог Сада 72 км. Симбол града је 
тврђава “Стари град”. Прва тврђава подигнута је 1470. Године, а данашња 
датира из 17. Века. Већину знаменитости Шапца обједињује Господар 
Јевремова улица. Представља просторну културно-историјску целина и 
јединствен споменички комплекс, који поред архитектонске, има изразиту 
историјско-урбанистичку вредност. Као сачувани део старог градског језгра, 
2006. Године је проглашена за културно-историјску целину од изузетног 
значаја. У оквиру ове улице могу се видети „зграде близнакиње“, зграда 
Културног  уриза, прва народна апотека, Крсмановића кућа… Изузетно су 
интересантни и библиотека – Владичански двор, зграда Полугимназије 
– Народни музеј, шабачка гимназија, шабачка црква Св. Апостола Петра 
и Павла, зграда Народне банке, Епархија шабачка – Арамбашића кућа, 
Шабачко позориште – Занатски дом. 

                                                                             ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима) 

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Слобода“ 4.500

Хотел „Алиби“ 2.122
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смештај  у вилама и 
апартманима ноћење по особи 2.939-5.870

у зависности од објекта

ВАЉЕВО
Туристичка организација Ваљево
014/221 138, 236 393
www.tov.rs

Град Ваљево налази се у западној Србији и представља административни, 
културни и привредни центар Колубарског округа. Ваљево је град споменика 
и спомен-обележја посвећених великанима српске културе и историје: Вуку 
Караџићу, Миловану Глишићу, Проти Матеји Ненадовићу, Илији Бирчанину, 
војводи Живојину Мишићу, Десанки Максимовић.

                                                                            ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Гранд“ 4.250

Хотел „Омни“ 4.550

смештај  у 
коначиштима и 
преноћиштима

ноћење по особи 1.500-5.000
у зависности од објекта

КРАЉЕВО
Туристичка организација Краљево
036/ 316 000, 311 192
www.jutok.org.rs

Краљево се налази у централном делу Србије, на обалама Ибра, на 
раскрсници железничких и друмских комуникација. Захваљујући повољном 
географско-саобраћајном положају, близини бања, планина и манастира, 
Краљево се сврстава у ред значајних туристичких места.

                                                                            ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба
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Хотел „Турист“ 4.764

Хотел „Ботика“ 3.560

Хотел „Техноград“ 2.700

Хотел „Ђердан“ 2.300

Гарни хотел „Сунце“ 2.300

Гарни хотел „Кристал“ 4.880

Гарни хотел „Драгачево“ 2.500

смештај  у 
коначиштима

преноћиште у 1/1 
соби по особи

750-3.400
(у зависности од објекта)

ЧАЧАК
Туристичка организација Чачка 
032/343 721, 342 360
www.turizamcacak.org.rs
Чачак се налази на обалама реке Западне Мораве, окружен планинама 
Вујан, Јелица, Овчар и Каблар и представља административни, привредни 
и културни центар Моравичког округа. На подручју града Чачка налази 
се богато културно-историјско наслеђе – Римске терме из 3. Века, црква 
Вазнесења Христовог из 12. века, Народни музеј чија се поставка налази у 
конаку господара Јована Обреновића саграђеном 1835. године, Уметничка 
галерија „Надежда Петровић“. У близини Чачка налазе се Овчарско-кабларска 
клисура, Овчар Бања и Атомска бања Горња Трепча.

                                                                            ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Београд” 4.160

Хотел „Castello Boutique“ 4.310

Хотел „Aveny“ 4.785

Хотел „Тема Нова“ 35 €

Хотел „Ливаде“ 2.810

Хотел „Лаке“ 2.600

Хотел “Royal Residence” 30 €

УЖИЦЕ
Туристичка организација Ужица
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031/500 555, 513 485
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 Стари град, хидроцентралу на Ђетињи из 1900. 
Године, Народни музеј, Јокановића кућу, Градску галерију, Народно 
позориште. Од новина у смештајној понуди истичемо хотел “Сиеста“ 
категорије 4*, на обали реке Ђетиње у срцу пословне зоне у Ужицу. Отворен 
је октобру, а у понуди има 16 једнокреветних и двокреветних соба и два лукс 
апартмана, укупно може да прими 40 особа.

                                                                  ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Сиеста“ 5.760
Хотел „Златиборска ноћ“-Бела 
земља 3.096

КРУШЕВАЦ
Туристичка организација Крушевца
037/ 441 133, 445 180
www.turizamkrusevac.com

Крушевац се налази у самом средишту Србије. То је град богате традицијеи 
некадашња средњевековна српска престоница,. “Шарени град“ (Алаџа Хисар), 
како су га некада Турци звали, сазидан је од моравског камена крушца и 
шарених опека. У самом граду се налази црква Лазарица, Народни музеј, 
остаци Кнежевог двора са Донжон кулом, Споменик кнезу Лазару, Споменик 
кнегињи Милици, Легат Милића од Мачве, Споменик косовским јунацима, 
„Кућа Симића“, Уметничка галерија,Трг глумаца, Споменик ратницима 
1912-1918.године, Споменик „Мајка Србија и Мајка Гркиња“, Меморијални 
парк „Слободиште“, Парк минијатура „Србија“ на Багдали. У околини града 
су манастири моравске школе – Наупара, св. Роман, Велуће и др. 35 км од 
Крушевца је Рибарска Бања, а 20км удаљена је планина Јастребац.

                                                                                         НОЋЕЊЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1 соба

Хотел „Голф“ 3.000

Гарни хотел „Nicolo 037“ 2.900

Гарни хотел „Бисер“ 3.250
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Гарни хотел „City“ 2.500

 
ЈАГОДИНА
Туристичка организација града Јагодине
035/282 199, 252 983
www.togjagodina.autentik.net

Јагодина се налази на реци Белици, у средњем Поморављу. Град лежи на пет 
регионалних путева, 32 локална пута и једном међународном путу. Такође, 
кроз територију града пролази електрифицирана пруга дуплог колосека која 
повезује средњу и централну Европу са јужном Европом и Азијом. Туристи 
могу да посете Музеј воштаних фигура, Музеј наивне уметности, Завичајни 
музеј, Галерију Културног центра, Зоолошки врт. Поред два значајна сакрална 
објекта у самом граду – задужбина кнеза Милоша Обреновића и Саборне 
цркве, на 10 км од Јагодине је манастир Јошаница. 
У Јагодини се налази и ботаничка башта на отвореном – чувени Арбораријум 
са преко 215 врста стабала и 45 врста биљака и излетишта Руско гробље, 
Арачлијски поток и „Брзанско моравиште“, једино мочварно стаништем у 
долини Велике Мораве. Такође, постоји и могућност обиласка Јагодинског 
виногорја. Током зимског периода постоји  могућност скијања на вештачкој 
стази на излетишту „Арачлијски поток“. 

                                          ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Хил“ 52 €

Хотел „Wing Club“ 32 €

Хотел „Лав“ 3.415

Хотел „Алфа“-Кончарево 2.000

приватан смештај ноћење по у 1/1 соби
500-5.500

(у зависности од врсте 
објекта)

БОР
Туристичка организација „Бор“
030/459 020, 459 021
www.tobor.rs
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Бор се налази  у средишњем делу Источне Србије, 240км од Београда. 
Подручје општине повезано  је мрежом саобраћајних веза са Дунавом, 
Коридором 10 и међународним прелазима према Румунији и Бугарској.  На 
улазу у град се налази Парк музеј на отвореном, са експонатима старих  
рударских и металуршких  машина.  Површински коп настао експлоатацијом 
руде бакра током 20. века, са уређеним видиковцем, омогућује јединствени 
доживљај посетиоцима. У Бору се налази зоолошки врт са око 70 врста 
животиња и преко 160 јединки, међу којима је и бели лав, један од 200 
примерака у свету.  У подножју Црног Врха, 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 одмор. За организоване групе које бораве на језеру постоји 
могућност посете Бору, Брестовачкој бањи, Лазаревој пећини.
 

Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Албо“   4.750 

Дечије одмаралиште „Савача“-Борско 
језеро 1.350-1.850 

ЗАЈЕЧАР
Туристичка организација Града Зајечара
019/ 421 521

Зајечар се налази у централном делу Тимочке крајине, на раскрсници 
магистралних путева. Најзначајнија туристичка атракција је касноантичка 
палата „Феликс Ромулиjана“, задужбина императора Гаја Галерија Валерија 
Максимијана. Палата је 2007. Године уписана на UNESCO-ву листу светске 
културне баштине због јединствених архитектонских обележја, лепоте и 
квалитета сачуваних уметничких дела, на првом месту мозаика. Туристи 
могу посетити и Народни музеј, Радул-бегов конак из 18. Века, турску 
воденицу која је под заштитом државе. Шетњом кроз град могу се видети 
споменици палим борцима у Балканским ратовима, затим хајдук Вељку 
Петровићу, Николи Пашићу и Зорану Радмиловићу.  У зимском периоду 
љубитељи скијања могу уживати на стази на брду „Краљевица“, која је 
удаљена 10-так минута пешачења од центра града. Ски стаза је дужине 
488м, са жичаром типа „сидро“, капацитета 1.173 скијаша на сас. Због 
осветљености стазе рефлекторима, могуће је скијање ноћу. Недалеко од 
стазе је ресторан „Пино пиано“ у коме се скијаши могу окрепити

                                                                 ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно ( у динарима)

Назив објекта 1/1 соба
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Хотел „Србија Тис“ 2.900-3.380

Гарни хотел „Хамбург“ 2.910

смештај у вилама преноћиште у ½ соби 1.600-3.670

ПРОКУПЉЕ
Туристичка организација града Прокупља 
027 /334 141  
www.cityofprokuplje.rs 

Град Прокупље налази сe у југоисточној Србији. Главни је административни, 
привредни и културни центар Топличког округа. Смештен је на реци 
Топлици, окружен брежуљцима  Хисар, Боровњак, Губa и Соколица. Са 
ових висова простире се видик на Топличку долину и масиве Копаоника, 
Јастрепца и Радана. Најзначанији туристички потенцијали су очувана 
природна богатства, 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 
или Латинску цркву, цркву Светог Прокопија, цркву Светог Ђорђа, Конџељску 
цркву,  манастир Ајдановац, епигенију реке Топлице, опсерваторију на 
Видојевици, археолошко налазиште Плочник, Народни музеј Топлице, 
зграду Начелства, одмаралиште Бели Камен, бројна етно села, као и 
дегустирати врхунска вина винарија „Топлички виногради“, „Доја“, „Костић“ и 
„Аранђеловић“.  

                                          ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1 соба

Хотел „Хамеум“ 4.720-5.920

ПИРОТ
Туристичка организација Пирота
010/320 838
www.topirot.com



41

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 језеро, 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  уризам. Туристи могу да посете српску 
средњевековну тврђаву „Момчилов град“ или „Кале“, Музеј Понишавља, 
радионице за израду ћилима, качкаваља, пеглане кобасице, Стару планину, 
Завојско језеро, водопаде Тупавица, Пиљ и Чунгуљ, манастире. 

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

Гарни хотел “Алма“ преноћиште 2.980

Гарни хотел „Sin-kom“ преноћиште 2.900

смештај у 
преноћиштима ноћење у 1/1 соби 1.600-4.400

ЛЕСКОВАЦ
Туристичка организација града Лесковца
016/ 233 362, 233 360
www.turistickaorganizacijaleskovac.rs

Град Лесковац налази се на реци Ветерници, недалеко од њеног ушћа у 
Јужну Мораву. Располаже бројним културно-историјским споменицима из 
различитих историјских периода. У  њему постоји и ради више установа међу 
којима се издвајају  Народна библиотека, Народно позориште, Народни 
музеј, Историјски архив. Од споменика културе издвајају се Саборна црква 
Свете Тројице, цркве Оџаклија, Светог Илије, Свете Петке у Кумареву и 
у Рудару, Јашуњске манастире (женски манастир Свете Богородице и 
мушки Манастир Светог Јована Крститеља), Споменик незнаном јунаку 
на Хисару, Спомен парк у Лесковцу, Споменик ослободиоцима, Кућу Боре 
Димитријевића – Пиксле (Градска кућа), Музеј текстилне индустрије у 
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Стројковцу и Шоп-Ђокићеву кућу у којој је смештена Туристичка организација 
града Лесковца. У околини Лесковца су излетиште Пашина чесма, језеро 
Барје, кањон реке Вучјанке, Сијаринска бања и Брестовачко језеро, планина 
Кукавица, хидроцентрала у Вучју из 1903. године и др.

                                                           

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1 соба

Гарни хотел „Bell“ 3.300

Хотел “Бавка“ 3.600

Хотел „Грош“ 1.890

Хотел “Bella Nella“ 3.500

Хотел „АБЦ“ 5.500

Гарни хотел „Сајам“ 27 €

Мотел „Предејане“ 3.400

 

ВРАЊЕ
Туристичка организација Врања
017/417 545
www.tovranje.rs

Врање се налази се у северозападном делу Врањске котлине и има повољан 
туристичко-географски положај због близине „Коридора 10“. Родни је град 
Борисава Станковића и Оца Јустина Поповића, град југа и жутог цвећа, 
оригиналних људских творевина: архитектуре, дијалекта, песме и игре, 
фолклора, легенди и предања, гастрономије… Град који има душу, град мерака 
и севдаха. У Врању се издвајају следеће амбијенталне целине: калдрмисана 
Баба Златина улица и у њој два објекта – Музеј кућа Боре Станковића и 
Свеправославни центар Преподобни Јустин Ћелијски и Врањски, Трг Републике 
којег красе објекти српско-византијске и ренесансне архитектуре и у чијој 
близини је парк са бистама знаменитих Врањанаца. Посебна целина је Бели 
мост, који спаја две обале Врањске реке, Ајшинову и Стојанову и на којима се 
налазе значајни верски објекти – црква Света Петке и манастир Светог Николаја. 
Од новина у смештајној понуди истичемо хотел „Royal Putnik“.

                                                        НОЋЕЊЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Royal Putnik“ 60 €

Хотел „Симпо-Пржар“ 2.700

Гарни хотел „М“ 1.970
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смештај у 
преноћиштима

преноћиште по 
особи у 1/1 соби

1.500-4.000
(у зависности од објекта)

приватни смештај ноћење
1.700-2.000 (у зависности од 
категорије собе и дужине 

боравка)
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ТУРИЗАМ У СЕЛИМА СРБИЈЕ

У зимској туристичкој сезони у селима Србије туристима се, осим активног 
одмора, нудe специјалитети традиционалне кухиње из еколошки чистих 
средина, могућност лова и риболова и др. Села се углавном налазе у 
непосредној близини скијашких центара, тако да током зиме туристи 
који воле да скијају могу да нађу смештај у сеоским домаћинствима по 
нижим ценама него на планинама. Боравак на селу обогаћује се излетима 
до културно-историј¬ских споменика, изворним културно-уметничким 
програми¬ма и упознавањем са традиционалним манифестацијама и 
занатима. У зимској сезони цена дневног пансиона по особи креће се од 
1.200 (у селима у околини Крушевца) до 4.000 динара (у појединим селима у 
околини Горњег Милановца).

град/ 
општина

села која се 
баве туризмом

пансион 
по особи 
у 1/2 соби  

(у динарима)

туристичка 
организација

Ивањица Лиса, Кушићи, 
Катићи, Међуречје 1.800-2.500

Ивањица
032/665 085

www.ivatourism.org

Горњи 
Милановац

Коштунићи, Савинац, 
Рудник, Гојна гора, 

Брусница и др.
2.000-4.000

Горњи  Милановац
032/720 565

www.togm.org.rs

Чајетина

Сирогојно, 
Рудине, Голово, 

Љубиш, Гостиље, 
Шљивовица, Мачакт, 
Бранешци, Трипкова, 
Јабланица, Рибница, 

Рожанство

1.500 – 3.500

Туристичка организација 
„Златибор“

031/845 103, 841 646
www.zlatibor.org.rs 

Љиг
Гукош, Велишевац, 

Бабајић, Ба, 
Белановица

2.500 Љиг
014/3443 300

Крагујевац
Каменица,Горња 

Сабанта, Петровац, 
Лужнице

1.500-3.500
Крагујевац
034/335 302

www.gtokg.org.rs
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град/ 
општина

села која се 
баве туризмом

пансион 
по особи 
у 1/2 соби  

(у динарима)

туристичка 
организација

Кнић
Жуње, Губеревац, 

Честин, Борач, 
Драгушница, Гривац

2.000-2.500
Кнић

034/510 115
www.turizamknic.org.rs

Краљево Лопатница, 
Богутовац, Рудно 2.000-2.500

Краљево
036/316 000

www.jutok.org.rs

Мионица Струганик, Паштрић, 
Кључ 1.500-2.500

Мионица
014/3442 080

www.visitmionica.com

Топола

село Топола, 
Овсиште, Липовац, 

Винча,Трнава, 
Божурња и 
Јарменовци

1.800- 3.000

Топола 
034/ 6814 172

www.topolaoplenac.org.
rs

Трстеник Брезовица 2.000-2.500
Трстеник

037/715 263
www.turizamtrstenik.rs

Крушевац Бела вода, Петина, 
Липовац 1.200-2.700

Крушевац
037/445 180

www.turizamkrusevac.
com

Мало 
Црниће Аљудово 1.800

Мало Црниће
012/280 064

www.toomc.org

Књажевац

Кална, Иново, 
Вртовац, Црни Врх, 
Ћуштица, Мездреја, 
Горње Зуниче и др.

1.800-2.500
Књажевац
019/735 230

www.toknjazevac.org.rs

Бор Горњане 2.200
Бор

030/459 020, 459 021
www.tobor.rs
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МЕСТА НА ДУНАВУ

СОМБОР
Туристичка организација града Сомбора 
025/434 350
www.visitsombor.org

Сомбор је град богате културе у коме туристи могу да обиђу Градски музеј, 
Галерију „Милан Коњовић“, зграду Жупаније у којој се чува „Битка код Сенте“, 
највећа слика-уље на платну у Србији, три сомборска трга - Трг светог Тројства, 
Трг Св. Ђорђа и Трг Републике, „сомборски венац“ са црквама, Народним 
позориштем, „сунчаним сатом“ и др. У околини Сомбора налазе се Специјални 
резерват природе „Горње Подунавље“, етно куће у  Телечки и Бачком 
Моноштору, етно кућа и етно парк у Чонопљи, Чонопљанско језеро, „Дида 
Хорњаков салаш“ и „Наш салаш“ у Градини, „Салаш Седам дудова“ на Буковцу, 
Музеј Батинске битке, Бродска преводница, Ткачница свиленог дамаста 
’’Новитет –Дунав’’, етно кућа „Јелена“ у Бездану, Еколошка учионица „Барачка“, 
мини зоо врт у Колуту. Од новина у смештајној понуди истичемо хотел „Barcode“.

                                                           ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба 1/2 соба

Гарни хотел „Barcode“ 5.700 3.600

Гарни хотел “Андрић“ 4.980 3.490

Мотел „Кнез“ 1.750 1.325

преноћиште у 
коначиштима и вилама

преноћиште по особи у 
1/1 соби 2.000-4.000

приватни смештај ноћење по особи у 1/1 
соби

1.900-3.600 (у 
зависности од 

категорије собе)
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ОЏАЦИ
Туристичка организација општине Оџаци
025/5742 212
www.turizamodzaci.rs

Оџаци се налазе  у западном делу Бачке на обали Дунава. Место располаже 
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, 
Музејску јединицу у Оџацима, као и бројне верске објекте. Кроз општину пролази 
бициклистичка рута „Еуро Вело 6“. Током зимске сезоне организују се ломљење 
Божићне чеснице и пливање за часни крст.  

                                                        НОЋЕЊЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Преноћиште „Слобода” 2.000

Преноћиште „Центар кип“ 2.500

Преноћиште „Зелена Башта“ 1.000

БАЧКА ПАЛАНКА
Туристичка организација општине Бачка Паланка
021/6041 336
www.toobap.rs

На 39км од Новог Сада, на левој обали Дунава, налази се Бачка Паланка. 
Дунав, чарде, Музеј града, Галерија и много других атракција, само су неки од 
разлози за посету Бачкој Паланци. У близини је ловиште Карађорђево и језеро 
Тиквара, станиште богате флоре и фауне.

                                                           ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Фонтана“ 2.650

Хотел „Вила Гранде“ 2.475

Ловачка кућа „Дијана“-Карађорђево 2.300

Бунгалови „Врањак“-Карађорђево 1.500
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смештај у коначиштима 
и вилама

ноћење у 1/1 соби 
по особи

1.570-2.400
(у зависности од врсте објекта)

СМЕДЕРЕВО
ЈП „Смедеревска тврђава“
026/4622 952, 615 666 

www.visitsmederevo.com

Смедерево се налази 45км од  Београда, на десној обали Дунава.  Туристи могу 
посетити тврђаву која је грађена као нова престоница Србије у време Ђурађа 
Бранковића, затим музеј, Градски трг са храмом Св. Георгија, прошетати 
улицом Краља Петра Првог са бројним кафе-баровима и ресторанима. На 
Старом гробљу налази се комплекс са Црквом Успења Пресвете Богородице из 
15. века, капелом смедеревског добротвора Дине Манчића, гробом Димитрија 
Давидовића – „оца“ српског новинарства и капелом посвећеној погинулима у 
петојунској експлозији 1941. године, рад чувеног архитекте Александра Дерока. 
                                                                                       

  ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Хамбург“ 5.000

БЕЛА ЦРКВА
Туристичка организација општине Бела Црква
013/851 777
www.belacrkvato.org

Бела Црква се налази  96км источно од Београда. Красе је седам бистрих 
језера, а у непосредној близини су река Нера, једина планинска река 
у Војводини, Караш, као и Дунав са ушћем канала Д-Т-Д. Због обиља 
воде у окружењу називају је „Војвођанском Венецијом“. Бела Црква је 
препознатљива по великом броју барокних фасада у старом градском језгру, 
који красе и четири цркве. Најлепши поглед на град пружа се са видиковца 
и спомен парка „Три крста“, чије узвишење представља један од последњих 
огранака Карпата. Туристи могу да посете Стару Паланку, рибарско насеље 
поред Дунава и Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара“, која 
је позната и као ловиште. Током целе година Бела Црква је идеално место за 
риболовце. 
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Цена услуге по особи дневно (у динарима)

Назив објекта врста услуге 1/2 соба

Коначиште „Лагуна“ пансион 1.850

смештај у апартманима најам апартмана 3.000-5.400
(у зависности од броја особа)

приватан смештај ноћење по особи
800-1.000 

(у зависности од врсте и 
категорије објекта)

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Туристичка организација општине Велико Градиште
012/663 179
www.tovg.org

Велико Градиште се налази у североисточном делу Србије, на десној обали 
Дунава, који протиче кроз Велико Градиште у дужини од 20км. Од Београда је 
удаљено 120км. Кроз Велико Градиште пролази магистрални пут „Ђердапска 
магистрала“, важна саобраћајница у североисточној Србији. У току зиме, 
Сребрно језеро је идеално место за романтичне викенде. Шетна стаза поред 
Дунава у дужини од 2км повезује језеро са Великим Градиштем. У Великом 
Градишту гости могу да посете градски парк, цркву, библиотеку, Народни 
музеј, задужбину Пигозу и да уживају у специјалитетима овог краја у неком 
од бројних ресторана. 17км од Сребрног језера налази се обновљена Рамска 
тврђава.

назив објекта 1/2 соба

Гарни хотел „Danubia Park“ 3.850

приватан смештај у 
вилама апартманима и 
кућама

ноћење 
1.200-6.000

(у зависности од броја ноћења 
и врсте објекта)
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ГОЛУБАЦ
Туристичка организација општине Голубац
012/ 638 614
www.togolubac.rs

Голубац је смештен  на уласку у Ђердапску клисуру, на десној обали Дунава, 
130км од Београда. Природни положај Голупца на уласку у Ђердапску клисуру 
ствара идеалне услове за љубитеље природе. Национални парк Ђердап, 
који заузима више од половине територије општине Голубац, представља 
предео дивље лепоте, са прелепим  пешачким стазама и  јединственим 
видиковцима. Највећа туристичка атракција је тврђава „Голубачки град“. На 
9км од Голупца налази се манастир Тумане.  

                                             ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Хотел „Голубачки град” 3.480

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ-
МАЈДАНПЕК
Туристичка организација општине Мајданпек 
030/591 400, 590 184 
www.toom.rs

На 990.-ом километру од ушћа Дунава у Црно море,  200км од Београда, 
у средишту Ђердапа, налази се Доњи Милановац. Гости могу посетити 
археолошко налазиште Лепенски вир, Национални парк Ђердап, Трајанову 
таблу, Рајкову пећину, природни камени мост Ваља Прераст.

                               ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Лепенски вир”- Доњи Милановац 3.960

Хотел „Golden Inn“-Мајданпек 3.935

приватан смештај ноћење по особи 
 у 1/1 соби

1.100-1.800
(у зависности од категорије собе)
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КЛАДОВО
Туристичка организација  општине Кладово
019/ 801 690
www.tookladovo.rs

Кладово је смештенo на обали Дунава, 10км низводно од ХЕ ,,Ђердап I“. Са 
друге стране је окружен брежуљцима које испуњавају виногради неготинског 
виногорја. У центру Кладова се налазе два језера са природним изворима, 
уређена марина за чување мањих бродова и чамаца, спортска дворана и 
више фудбалских терена. Дунав је у овом делу веома богат разним рибљим 
врстама, тако да Кладово има изузетне могућности за бављење спортским 
риболовом.  Кладово има богату историју. У граду се налази музеј са 
експонатима из различитих периода и тврђава Фетислам из турског периода. 
У непосредној близини је национални парк Ђердап, као и археолошки 
локалитети - Лепенски вир, Трајанова табла и остаци Трајановог моста. 
Током зимске сезоне издвајају се бројне активности под организацијом 
планинарског друштва „Врх“ из Кладова, организовани обиласци  ХЕ „Ђердап 
I“ и бициклистичке туре.  

 ПОЛУПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Aquastar Danube“ 4.000

Омладински камп „Караташ“ 3.100

приватни смештај ноћење по особи
600-2.500

(у зависности од од броја ноћења и 
броја гостију у објекту)
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ОСТАЛА МЕСТА

ПАЛИЋ
Туристичка организација града Суботице
024/753 111
www.palic.rs

„Парк Палић ДОО“
024/602 780
www.park-palic.rs

Палић се налази 8км од центра Суботице. Необичне дрвене грађевине 
са почетка 20. века, „Велики парк“, језеро и мирна околина, чине Палић 
јединственим местом за одмор. Ове зиме гости могу да одседну у хотелима 
високе категорије, реновираним луксузним вилама изграђеним у палићком 
стилу или бројним објектима приватног смештаја. Врхунски ресторани и 
кафићи, спортски и рекреативни терени, зоолошки врт, бициклистичке стазе, 
забавни садржаји и друге активности чине богату понуду Палића. Током зиме 
на Палићу ће радити туристички инфо центар у оквиру кога је и сувенирница. 

                                                                   ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба 1/2 соба

Хотел „Президент” 4.515 3.565

Гарни хотел „Palić Resort“ 5.900 4.259

Гарни хотел „Парк-Језеро” 4.669 3.669

Гарни хотел „Вила Лаго“ 4.600 3.300

Гарни хотел „Vila Milord Resort“ 5.275 3.998

СЕНТА
Туристичка организација општине Сента
024/817 818
www.sentainfo.org

Општина Сента се налази у северном делу Војводине, 42 км јужно од српско-
мађарске  границе, на  десној обали реке Тисе. Сента има добре услове за 
развој туризма. Културне знаменитости, мултикултурализам и гостопримство 
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остају у сећању 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, Кућа старих заната, 
Градски музеј и Музеј чоколаде. 

                                                                   ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Ројал“ 2.504

приватан смештај преноћиште у 1/2 соби, 
по особи 1.000-1.650

БАЧКА ТОПОЛА
Туристичка организација општине Бачка Топола
024/711 020
www.backatopola.org.rs

Бачка Топола се налази у северном делу Бачке. Током зиме туристи могу 
уживати у богатој гастрономској понуди и винима реона Телечка. Шетња 
равницом може се употпунити обиласком Завичајне куће и ковачко-
коларске радионице и Калварије. У центру места се налази католичка црква 
са највишим торњем у Србији. За љубитеље лова и риболова ту су богата 
ловишта и Зобнатичко језеро. На језеру се могу посматрати лабудови и птице 
које ту зимују. Љубитељи коњарства и коњичког спорта могу посетити ергелу 
на Зобнатици. Посетиоцима се нуди туристичко јахање, школа јахања и 
вожња фијакером. У бањи Пачир затворени базени раде целе зиме, вода је 
топла и лековита. Ове зиме може се посетити и каштел породице Фалционе 
на Панонији и уживати у шетњи по парковима Паноније. Салаш „Capriolo“ са 
винаријом „Brindza“ je и ове зиме отворен за посетиоце.

                                                                   ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Miznah“ 4.100

Хотел „Бисер“ 1.650

смештај у 
коначиштима и 
вилама

преноћиште у 1/1 соби 1.650-2.600
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ВРБАС
Туристичка организација општине Врбас
021/300 8110
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. Природни 
потенцијал општине Врбас чине Змајевачка језера, Парк природа ‚‘Јегричка‘‘, 
канал Д-Т-Д са преводницом „Шлајз“. Ловни туризам има изузетно дугу 
традицију са ловном површином од 34.000 хектара коју пресецају два већа 
канала, што омогућава боравак барске и водене дивљачи. Туристи у Врбасу 
могу да посете Градски музеј, партизанску базу, виле индустријалаца, место 
где је почело прокопавање Великог Бачког канала, као и споменик Јожефа 
Киша, његовог пројектанта. Спортски центар „Драго Јововић“ је идеално 
место за одмор, спорт, рекреацију и припреме спортиста.

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Врста објекта 1/2 соба

Хотел „Бачка“ 1.800

Мотел „Мандић“ 1.380

смештај у 
коначиштима

преноћиште у 1/1 
соби

1.200-2.250
(у зависности од врсте објекта)

БЕЧЕЈ
Туристичка организација општине Бечеј
021/6910 404
www.tobecej.rs

 
Бечеј се налази на десној обали реке Тисе, на највећој кривини коју Тиса 
прави у Србији. Од Новог Сада је удаљен 50км, од Београда око 120км, 
од Суботице 80км. Посета Бечеју обухвата обилазак дворца „Фантаст“, 
централног градског језгра, спомен кућу браће Тан, шетњу кроз Горански 
парк и обалом реке Тисе, посету старој бродској преводници „Шлајз“. За 
љубитеље риболова ту су „Рибњак Бечеј“, река Тиса, Велики Бачки канал, 
Бељанска бара, као и низ мањих канала богатих рибом. Значајно богатство 
овог места представљају и термалне воде. Захваљујући њима у Бечеју од 1904. 
године постоји Градско купатило, данас „Јодна бања“. У њеној непосредној 
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близини налази се Омладински спортски центар са затвореним и отвореним 
олимпијским базеном. 

                                                                     ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1 соба

Дворац „Фантаст“ 3.285

приватан смештај 
у вилама и 
апартманима

ноћење по особи дневно 
(у динарима)

1.200-6.000 
(у зависности од 
врсте објекта и 

броја особа)

 

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 језеро Борковац, заштићено станиште „Бара 
Трсковача“, ловиште „Каракуша“, Завичајни музеј Рума, споменик „Кипови“, 
археолошко налазиште „Гомолава“. 

                                                                     ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Хотел „Garnet hotel&Event centar“ 4.100

Хотел „Парк“ 5.200

Хотел „Борковац“ 4.000

смештај у коначиштима 
и вилама

преноћиште у  
1/2 соби, по особи

1.400-3.000
(у зависности од врсте објекта)
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ЖАБАЉ
Туристичка организација општине Жабаљ
021/831 688
www.visitzabalj.org

Жабаљ се налази на 25 км од Новог Сада и Зрењанина, 90 км од Београда и 
100 км од граничног прелаза Хоргош, те представља идеално место за викенд 
туристе. Путовање дуж тематске туристичке руте „Пут сира и меда“ је за све 
оне који трагају за новим и старим укусима, али са задовољством откривања 
нових места, култура, обичаја, традиције, природних лепота и нових атракција. 
У богатој понуди сирева најпрестижније место заузима роловани сир, али 
и сиреви од козјег млека. Пчелари у свом асортиману имају више врста 
меда и пчелиње производе. Ту су и вински подрум, радионица за израду 
свилених бомбона стара више од сто година, а може се уживати и у богатој 
понуди домаће хране и пића у неком од ресторана или чарди. Посетом цркви 
Вазнесења Господњег у Чуругу, туристи могу сазнати више о историји овог 
краја, специфичностима везаним за саму цркву и видети чувени иконостас-рад 
Ђорђа Крстића. 

                ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба
Ресторан са преноћиштем  „Дебели 
лад“ 1.330
Ресторан са преноћиштем „Наша 
ловачка прича“ 1.200
Ресторан са преноћиштем  „Токо-
Боки“ - Чуруг 2.260

Ресторан са преноћиштем „Тиха 
Тиса“ - Чуруг 1.000

приватан смештај у 
кућама за издавање и 
вилама 

преноћиште у 1/2 
соби, по особи

1.200-2.900

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 бројне чарде и салаше, као и ресторане са традиционалним 
специјалитетима бачке кухиње. На рибњаку „Језеро“  у Бачком Јарку постоје 



57

изузетни услови за љубитеље спортског риболова. 

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Хотел „Моја чарда” 3.500

АЛИБУНАР
Туристичка организација општине Aлибунар
013/641 933
www. turistickaalibunar.rs

Општина Алибунар се налази у централном делу равнице јужног Баната, у 
средишту плодних поља са ритовима. Кроз општину пролази међународни 
пут Београд-Вршац-Темишвар. Посебну туристичку атракцију преставља 
локалитет Девојачки бунар у Делиблатској пешчари са спешачким и трим 
стазама и спортским теренима.

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Преноћиште „Гранд” 1.800

Преноћиште „Плава дама“ 1.600

„Шумска кућа Атина“ 10 €

ИВАЊИЦА
Туристичка организација општине Ивањица
032/ 665 085, 650 290
www.ivatourism.org

Ивањица лежи на обронцима планина Голије и Јавора, на надморској висини 
од 468м. Обиље зеленила, одсуство ма¬гле 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 Специјалној болници за рехабилитацију 
„Ивањица”. Гости могу да посете стару хидро-централу из 1911. године, 
„Камени мост“, највећи једнолучни мост на Балкану, манастир Клисуру и др.
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Цена услуге по особи дневно (у динарима) 

назив објекта врста услуге 1/2  соба

Хотел „Парк“ пансион 4.498

Хотел „Президент“ пансион 3.100

Хотел „City“ пансион 2.365

Хотел „Јавор”- Кушићи пансион 3.520-3.850

Хотел „Катићи“-Катићи пансион 3.100

смештај у 
коначиштима 

пансион у 1/2 
соби, по особи 2.200-2.350

приватни смештај ноћење по особи 900-1.500
(у зависности од објекта)

МАЛО ЦРНИЋЕ
Туристичка организација општине Мало Црниће
012/280 064
www.toomc.org

Мало Црниће се налази у средишту Браничевског округа, 95 км од Београда, 
између Пожаревца и Петровца на Млави. Аутопут Е75 удаљен је од Малог 
Црнића 23км. Туристи могу да посете манастире Заова и Брадача, споменик 
Врањевац, а поред културно историјскох споменика, туристи могу да уживају 
у фантастичној пешачко рекреативној стази дужине 14 км, етно селу „Ла 
салаш“, као и ресторанима са традиционалном кухињом.

Цена услуге по особи дневно (у динарима) 

Назив објекта 1/2 соба 1/2  соба

Ресторан са преноћиштем  „Луг“ 1.200 4.498

Ресторан са преноћиштем „Кристал“ 1.200 3.100

приватан смештај ноћење по особи 1.200-2.900
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ТРСТЕНИК
Туристичка организација општине Трстеник
037/715 263
www.turizamtrstenik.rs

Трстеник се налази у централној Србији, на обалама Западне Мораве и у 
подножју планина Гоч и Гледићких планина. На централном тргу у Трстенику 
налази се црква Свете Тројице са највишим звоником у Србији и споменик 
кнегињи Милици. Спортско-рекреативни центар поред реке Мораве пружа 
одличне услове за припреме спортиста и омладинске кампове. За лагану 
рекреацију и културни доживљај обележене су „Озонске стазе“. Манастири 
Љубостиња и Велуће привлаче највише туриста. 

                                                              ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Коначиште „Кула“ 1.250

РАЖАЊ
Туристичка организација општине Ражањ
037/841 174
www.razanj.org

Општина Ражањ је смештена на раскршћу Балканске и Карпатске Србије, 
односно Великог и Јужног Поморавља. Кроз општину пролази саобраћајница 
Е75, што погодује развоју транзитног туризма. Окружена бањама (Сокобања, 
Рибарска бања и Бања Јошаница) и планином Буковик, са разноврсном 
флором и чистим водама, туристима пружа идеалне услове за активан одмор. 
На територији без загађивача и која је више од 30% под шумама, сачуван је 
атрактиван амбијент српског руралног подручја. Манастир Св. Роман из 9. 
века познат је делом по пуковнику Рајевском из Толстојеве „Ане Карењине“, а 
делом и по исцелитељским моћима својих извора. 

                                                              ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Планинска кућа „Борина колиба“ 1.000

Етно кућа „Хребељановић“ 1.000
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ПАРАЋИН
Туристичка организација општине Параћин
035/565 814
www.toparacin.org

Параћин се налази на раскрсници важних путева у Србији, обронцима Јужног 
Кучаја и Јухора, испресецан токовима река Грзе и Црнице. За туристе могу 
да буду интересантни Завичајни музеј, галерија Културног центра, Градска 
библиотека, Музичка школа и Позориште. У околини Параћина туристи 
могу уживати у шетњи планинским стазама, излетиштима Грза и Сисевац 
уз кањон горњег тока реке Црнице. Могу се обићи манастир посвећен 
покрову Пресвете Богородице и манастир посвећен 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“ 59 €

Хотел „Петрус“ 3.350

Хотел „Колиба“-Грза 1.990

смештај  у 
коначиштима преноћиште у 1/1 соби 2.200-2.600

смештај у вилама, 
хостелима и 
апартманима

преноћиште у 1/1 соби 1.800-2.500 
(у зависности од објекта

АЛЕКСИНАЦ
Установа за одмор и рекреацију деце Липовац 
018/807 655
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.  Алексинац и околина 
богати су културно-историјским наслеђем, где се посебно истичу црква 
Светог Николе у Алексинцу, црква Свете Тројице („Руска црква“) у Горњем 
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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.

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно ( у динарима)    

назив објекта 1/1 соба 1/2 соба

Хотел „Босфор“ 5.280 3.240

смештај  у 
коначиштима и 
хотелима

преноћиште у 1/1 
соби

1.100-1.950

 
КРУПАЊ
Туристичко-спортска организација општине Крупањ
015/584 094
www.tookrupanj.org.rs

Општина Крупањ се налази у западном делу Србије. Од Ваљева и Шапца 
је удаљен по 64км, од Новог Сада 135км и од Београда 140км. Од Крупња 
до реке Дрине има 22км. Већина културно-забавних садржаја догађа се 
у оквиру пешачке зоне у центру места, спортско-рекреативног центра и 
црквеног комплекса у Добром Потоку. Туристи могу да посете 12 цркава и 
2 манастира који се налазе у овој општини. За предстојећу зимску сезону у 
оквиру спортско-рекреативног туризма за коришћење биће доступан велики 
фудбалски терен са вештачком травом, као и комплетна инфраструктура за 
спортске припреме.

                                                                                         НОЋЕЊЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Хотел „Гранд“ 2.750

смештај у 
коначиштима

преноћиште у 1/1 
соби 

700-1.800
(у зависности од објекта)
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ЛАЈКОВАЦ
Туристичка организација општине Лајковац
063/8081 280
www.turizamlajkovac.org

Лaјковац je општинa у централној Србији, 68км удаљена од Београда, на путу 
према Ваљеву. Још у бившој Југославији Лајковац је био највеће железничко 
чвориште пруга узаног колосека, на шта данас подсећа парна локомотива 
популарног “Ћире”, постављена испред Културног центра. У близини Лајковца 
налазе се манастир Боговађа, Хаџи Рувимов конак, средњевековна црква 
у селу Степање, Маркова црква, црква у Лајковачким ћелијама, спомен 
костурница палим борцима у Колубарској бици, Враче брдо са спомеником 
Димитрију Туцовићу и археолошко налазиште Анине из 4. века наше ере. На 
рекама Колубари и Топлици постоје старе воденице које су још у функцији.

                                          ПРЕНОЋИШТЕ по соби дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1 соба

Коначиште “Big Lark House“ 1.840

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. Наспрам цркве налази се „Петрова 
кућа“, летња резиденција краља Петра, а данас је у њој музеј са тематским 
поставкама везаним за династију Карађорђевић. На улазу у меморијални 
парк Опленац, налази се „Виноградарева кућа“ – галерија са изложбом 
слика Николе Граовца. Чувена краљевска, опленачка вина поново постају 
туристичка атракција, па све више туриста обилазе винарије овог краја. У 
Тополи, под кровом Карађорђевог конака из 1811. године налази се стална 
меморијална изложба „Вожд Карађорђе“.  У близини Карађорђевог града 
налази се визиторски центар са конференцијском салом, сувенирницом, 
инфо центром и модерно опремљеним собама за смештај.
 
 Цена услуге по особи дневно ( у динарима)    

Назив објекта врста услуге 1/2 соба

Хотел „Опленац” пансион 5.050
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смештај  у 
коначиштима
и апартманима

преноћиште у 1/1 соби 1.560-3.000
(у зависности од објекта)

КНИЋ
Туристичка организација општине Кнић
034/510 115
www.кnicturizam.org.rs

Општина Кнић је смештена у делу Шумадије који се назива Гружа. Друмским 
и железничким саобраћајем добро је повезана са свим крајевима у Србији. У 
централном делу општине налази се Гружанско језеро које пружа услове за 
веслање, кајак и риболов. Околина Кнића пружа услове за ловни туризам.

                                          ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Равни гај“   2.850

РАШКА
Туристичкa организација „Рашка”
036/738 670
www.raskaturizam.rs

Рашка се налази се у југозападном делу Србије, 250км јужно од Београда, на 
ушћу реке Рашке у Ибар. Захвата западне делове Копаоника и источне падине 
Голије. Рашка је добила име по граду из доба Немањића-Расу. У близини 
Рашке налазе се Јошаничка Бања, Копаоник, Голија, као и манастири Градац, 
Кончул, Стара и Нова Павлица. У туристичкој понуди се налази и спомен соба 
„Рашка – ратна престоница Краљевине Србије 1915. године“ која представља 
сећање на одржавање седница Владе Краљевине Србије (укупно 11) у периоду 
од 30. октобра до 12. новембра 1915. године.

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Коначиште „Душанов конак“ 1.470

Коначиште „Јагњило“ 1.500

Коначиште „Караван“ 1.680

Коначиште „Караван 123“ 1.680
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КЊАЖЕВАЦ
Туристичка организација општине Књажевац
019/735 230

Књажевац је општина у долини три Тимока, сурових планинских врхова, 
колоритних клисура, пропланака и ливада. Општина је богата у природном 
и културном погледу. Боравак током зиме обухвата обиласке цркве Пресвете 
Богородице у селу Доња Каменица и манастира Свете Тројице код Горње 
Каменице. Књажевац карактерише и богато културно-историјско наслеђе, 
које је представљено у Завичајном музеју и Музеју града у Књажевцу, Архео 
етно парку у Равни. Овај крај је познат по квалитетним винима и ракијама, па 
се препоручује дегустацију пића и гастрономских специјалитета. 

Цена услуге по особи дневно ( у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2 соба

Гарни хотел „ Мали предах“ преноћиште 2.500

смештај у 
коначиштима преноћиште у 1/1 соби 2.060-2.600

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Туристичка организација општине Петровац на Млави
012/326 343
www.topetrovacnamlavi.com

Петровац на Млави се налази 120км од Београда. На територији општине 
се налази рекреативно – угоститељски центар „Ждрело“ и базени са 
термалном водом, манастири Витовница, Решковица, Свете тројице и 
Горњак. Посетиоци могу уживати и у обиласку Горњачке клисуре, шетњи 
и планинарењу. Влашка и српска култура дају овом простору посебну 
аутентичност, која се огледа у постојању великог броја занимљивих 
манифестација и специјалитета кухиње овог дела Србије.
 

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Млавске терме“ 3.000

Преноћиште „Златна кошута“ 1.200
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приватан смештај ноћење по особи у 1/2 
соби, по особи 1.000-1.200

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 зиме организује посете 
пећинама Равништарка и Церемошња, у случају када временске прилике 
и стање путева то дозвољавају. За посетиоце омогућена је посета Галерији 
савремене уметности Центра за културу Кучево и галерији „Студенац“. 
Туристи могу да посете цркву Светог Вазнесења Господњег у Кучеву. У 
оквиру туристичке организације је и туристички информативни центар са 
сувенирницом који ће радити током зимске сезоне, а ту је и атеље – галерија 
„Кецман“  са одабраном збирком слика познатог сликара Драгана Кецмана, 
који је инспирацију за своје уметничке радове највише црпео из традиције 
свог родног краја. 

ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Рудник“ 5.200

БЛАЦЕ
Туристичка организацијаопштине Блаце
027/370 401
www.toblace.rs

Блаце је смештено у Топличкој котлини, на обронцима планина Копаоник 
и Јастребац. Налази се на раскрсници путева према Косову и Метохији, 
Копаонику (60км), Крушевцу (49км) и Прокупљу (29км). Од Ђавоље Вароши 
и Пролом Бање удаљена је 45км. Блаце је познато по очуваној животној 
средини, природним лепотама и ракији од шљиве.  У селу Пребреза може 
се видети једини палеонтолошки локалитет у Србији. Село Гргуре је место 
где се може осетити слободарски дух „Гвозденог пука“ и Косте Војиновића, 
вође Топличког устанка, јединог оружаног отпора против окупатора у Првом 
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светском рату. Ту су споменик и воденица у којој је погинуо овај војвода. 
Такође, туристи могу да посете родну кућу Рада Драинца, великог српског 
песника, цркву у селу Врбовац која чува тајну лика „свеца“ у пању и место на 
коме је царица Милица сазнала за страдање српске војске на Косову Пољу, 
након чега је, како каже легенда, све Лазарево благо бацила у Блачко језеро, 
како га се Турци не би докопали.  

ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Преноћиште „Ла старна“ 1.850

Преноћиште „Емона“ 1.500

„Етно село Наша авлија“ 1.750

приватан смештај ноћење по особи 1.000-1.200

БОЈНИК
Туристичка организација општине Бојник
016/3150 148
www.turizam.bojnik.rs

Бојник се налази на југу Србије, удаљена на 20км од аутопута и исто толико 
од Лесковца, у подножју планине Радан и поред Брестовачког језера. Здрава 
средина, очувани природни еко системи, органска храна природног порекла 
сачувана традиција, разноликост етнографских и културних вредности су 
највеће предности овог краја. Парк природе Радан планина је оаза мира 
и тишине, и пружа могућност за одмор и изазове за планинаре. Бајковита 
слика планинских пејзажа са бројним потоцима, изворима и водопадима, 
видиковцима, старим воденицама, сеоским кућицама и културним добрима, 
на посебан начин употпуњују боравак у Бојнику и околини. 

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1особа

Хотел “Санторини Лукс" 1.500

ЛЕБАНЕ
Туристичка организација општине Лебане
016/847 160
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Лебане се налазе на југу Србије, у долини реке Јабланице, окружена 
планинама Кукавица, Гољак и Радан. Од међународног коридора Е75 
удаљена је 22км. За посету туриста отворен је археолошки локалитет 
„Царичин град“- Јустинијана Прима из 6. века нове ере. До њега води 
редовна аутобуска линија из Лебана. На 150м од локалитета је визиторски 
центар са собама, конференцијском салом, рестораном и сувенирницом. У 
центру Лебана се налазе ресторани са понудом локалних специјалитета од 
традиционалних пољопривредних производа. 

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1 соба

Визиторски центар „Теодора“ 1.750

Ресторан са преноћиштем „ДМС-
Нарцис“ 1.070

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. Ову варош пресецају бројне реке преко којих се протежу 
мостови. Један од њих је и најновији мост „Врла“. Природне потенцијале 
чине планина Кукавица и Споменик природе „Јовачка језера“, комплекс 
од 6 језера и забарених површина, која припадају групи природних језера 
насталих клизањем земљине масе. Историјско наслеђе чине бројне цркве и 
манастири (манастири Успење Пресвете Богородице и Свети Илија, храм Св. 
Преображења, црква Св. Петке и др.). 

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Мотел „Џеп“ 3.548

смештај у 
коначиштима 

преноћиште у 1/2 соби, 
по особи 2.800-4.726
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CIP - Каталогизација у публикацији - 
Народна библиотека Србије, Београд
 

InstaInsta

Туристичка понуда Србије
Зимска сезона 2020/2021 – Билтен број 58

Издавач:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ
Чика Љубина 8, 11000 Београд
Тел: 011 6557 100
Факс: 011 2626 767
Е-пошта: office@serbia.travel
www.srbiјa.travel
             serbiatourism

ТУРИСТИЧКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТРИ
СУВЕНИРНИЦА 
Трг Републике 5
Тел: 011 3282 712
Е-пошта: info@serbia.travel
Авалски торањ
Тел: 011 3908 517
Е-пошта: info-avala@serbia.travel

Уредник и аутор:
Александар Шуша
Дизајн:
Никола Крџић

2020.
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ТУ РИ СТИЧ КА 
OР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА 
СР БИ ЈЕ
 www.sr bija.travel

www.serbia.travel

/serbiatourism

InstaInsta


