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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, ценама, садржајима, 
програмима, као и расположивости смештајних капацитета на конкретној дестинацији 
обратите локалној туристичкој организацији. 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Билтен о туристичкој понуди Србије за зимску сезону 2022/2023. 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 2022/2023. године значајно место имају 
планински центри Копаоник, Златибор, Стара планина, Дивчибаре, Тара, 
Златар и други. 
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, Пролом Бању, Бању 
Ковиљачу, Рибарску бању, као и бројне друге бање. 
Градски центри током зимске сезоне нуде бројне културне садржаје, забавне 
манифестације, излете и др. Од новина у смештајној понуди истичемо хотел 
„Артист“ у Суботици. 
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 треба имати у виду да постоје и 
различити попусти – за организоване групе, за децу, пензионере, за боравке 
дуже од 3, 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 у приватном 
смештају.
Могућности за спорт и рекреацију на планинама Србије, поред зимских 
спортова, обухватају затворене терене за мале спортове и тенис, затворене 
базене, спа програме и др. Боравак у планинским местима укључује 
могућност излета у околину, програме за учење или усавршавање страних 
језика, припреме спортиста. 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 3.350 динара, колико износи 
полупансион у периоду ван главне сезоне у хотелу „Панорама“ на Златару, 
до 300 €, колико износи полупансион у хотелу „Горски“ на Копаонику током 
шпица зимске сезоне. Повољан хотелски смештај може се наћи односно на 
Копаонику, у истоименом апарт хотелу, где је полупансион 3.650 динара; на 
Дивчибарама, у хотелу „Маљен“ где је полупансион 3.400 динара; на Тари, 
у гарни хотелу „Тара“ полупансион се креће од 3.000 до 4.000 динара и на 
Јастрепцу, у хотелу „Трајал“, где је смештај 3.500 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 Златибору, у пансиону „ТРК 
Златибор“, гдесе цена преноћишта креће од 2.400 до 3.800 динара; на Гочу, 
у одмаралишту „Добре воде“ преноћиште је 1.250 динара, а у „Вили Хоризонт“ 
од 2.000 до динара; на Голији, у истоименом коначишту полупансион износи 
3.000 динара и на Бесној кобили, у планинарском дому „Драган Спасић“ 
пансион је 2.500 динара.
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КОПАОНИК
Туристичкa организација „Рашка”
036/5471 230 
www.raskaturizam.rs

Копаоник је највећи ски центар у Србији и једна од најлепших планина 
југоистичне Европе. Током године око 200 дана је под снежним 
покривачем. Укупнa дужинa стaзa и ски путeвa је 65км. Све стазе 
повезане су системом жичара и ски лифтова, капацитета од преко 34.000 
скијаша на сат. Системом за вештачко оснежавање покривено је 97% 
скијалишта. Поред стаза за алпско и нордијско скијање, скијашки центар 
поседује и уређен „snow park“ у коме се организују такмичења домаћег 
и међународног карактера. Гондола дужине 3,7км повезује Брзеће са 
центром Копаоника. За ноћно скијање обезбеђене су три стазе - „Мало 
језеро“, „Караман гребен“ и „Панчић 4б“. Они који не скијају, могу да се 
санкају или опробају у адреналинским садржајима, као што су боб на 
шинама и „тјубинг“. У „Дечијем граду“ деца могу да уживају у снежним 
играма, а за најмлађе скијаше и почетнике обезбеђена су три простора 
„ски вртића“ са покретним тракама. Taкси табач ће и ове сезоне служити 
за вожњу и превоз скијаша. Седмодневна ски карта на Копаонику у 
зависности од периода, креће се од 19.300 до 20.000 динара.

ПОЛУПАНСИОН дневно по особи (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Хотел „Viceroy Kopaonik“ ***** 140 - 228 €

Хотел „Гранд” **** 129 - 203 €

Хотел „Горски“ **** 174 - 300 €

Хотел „Путник” **** 105 – 120 €

Хотел „Небеске столице 2“ **** 7.100 – 7.900

Хотел „Краљеви чардаци“ **** 7.450 - 15.412

Хотел „Club A“ *** 58 - 120 €

Хотел „Сребрна лисица“ *** 6.400 - 9.450

Хотел „Јуниор” *** 5.050 - 6.600

Апарт хотел „Копаоник“ * 3.650
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Апарт хотел „ЈАТ” *** најам 
апартмана

8.520 - 18.800 
(у зависности од врсте апартмана 

и периода)

Апарт хотел „Мамут“ * најам 
апартмана

110 - 688 € 
(у зависности од врсте апартмана, 

броја особа и периода)

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, у ски центру “Gold 
Mountain” на Обудоевици налазе се ски стазе за скијаше почетнике, а постоји 
и опрема за вештачко оснежавање стазе. Поред језера радиће ски школе и 
санкалиште. 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, као и најдужа  панорамска гондола на свету „Голд 
гондола“ која повезује туристички 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. Музеј „Старо село“ у 
Сирогојну ће такође радити сваког дана, у периоду од 09.00 до 16.00 часова. 
Седмодневна ски карта на Торнику се креће, у зависности од периода, од 
9.300 до 10.800 динара.
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Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2 соба
Хотел „Zlatibor Mountain Resort & 
Spa“ ***** полупансион 81 – 166 €

Хотел „Grand & Sky Tornik“ **** полупансион 86 €

Хотел „Мона-Златибор“ **** преноћиште 6.478 – 9.968

Хотел „Палисад” **** преноћиште 4.758 - 6.160

Хотел „Букет“ **** полупансион 7.700 - 8.100

Хотел „Idila Spa“ **** преноћиште 5.100 - 5.600

Хотел „Олимп“ **** полупансион 6.400 – 6.750

Хотел „Ирис“ **** преноћиште 4.500 - 6.600

Хотел „Мир“ **** преноћиште 4.600 - 4.921

Хотел „Монс“ **** преноћиште 4.750 - 5.150

Хотел „Агапе“ *** преноћиште 42 €

Хотел „Зеленкада“ ** пансион 4.900

Гарни хотел „Шимшир“ *** преноћиште 5.200 – 5.600

Пансион „ТРК Златибор“ *** преноћиште 2.400 - 3.800

Специјални завод „Чигота” полупансион 4.037 - 6.435

Апартмани 
„Краљеви конаци” **

најам 
апартмана

9.600-26.400 
(у зависности од врсте апартмана, броја особа 

и периода)

смештај у 
одмаралиштима и 
коначиштима

полупансион у 
1/2 соби, 
по особи

2.250-6.000
(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

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” 
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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 стаза припремљене су за скијаше свих 
категорија. За љубитеље екстремних спортова, обезбеђена је стаза за 
слободну вожњу. Ски центар је покривен системом за вештачко оснежавање. 
Као додатни садржај предлажу се обиласци Бигреног потока, цркве Пресвете 
Богородице (село Доња Каменица), манастира Свете Тројице (село Горња 
Каменица), као и обилазак Књажевца. Седмодневна ски карта на Старој 
планини за одрасле, у зависности од периода, креће се од 10.500 до 10.800 
динара. 

                                                                      Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2 соба
Хотел “Стара планина” 
**** полупансион 106-116 €

Хотел „Бабин зуб“** пансион 58-61 €

Планинарски дом 
„Миџор“ пансион 30 €

приватан смештај ноћење 1.000-1.500
(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. 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. 
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ПОЛУПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Royal Mountain” **** 82 -100 €

Хотел „Црни врх“ **** 92 - 112 €

Хотел „Дивчибаре“ *** 5.200

Хотел „Пепа“ ** 5.400 - 6.300

Хотел „Маљен“ ** 3.400

ТАРА
Туристичка организација Ужица
031/500 555, 513 485
www.turizamuzica.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 погодне за скијаше 
рекреативце и за децу, са два ски лифта.

Врста услуге по особи дневно (у динарима)

Назив објекта врста услуге 1/2 соба

Хотел „Оморика” *** полупансион 5.900 - 7.200

Хотел „Бели бор” ** полупансион 4.200 - 5.100

Гарни хотел „Тара“ *** преноћиште 3.000 - 4.000

ЗЛАТАР
Туристичка организација „Златар”
033/2611 203
www.zlatar.org.rs
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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, као 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. Поред могућности уживања на снегу, 
санкања и скијања, организују се атрактивне манифестације  током зиме. На 
Божић, у порти градске цркве у Новој Вароши, ломи се Божићна чесница, а они 
срећне руке добијају златник. За оне храбрије и мало старије, на Богојављање 
организује се пливање за „Часни крст“а на Златарском језеру које окупља 
велики број такмичара из целе регије, као и велики број посетилаца.

                                                             ПОЛУПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Златарски бисери“ *** 3.860 - 4.360

Хотел „Панорама“ ** 3.350 - 3.550

МОКРА ГОРА
Туристичка организација Ужица
031/500 555, 513 485
www.turizamuzica.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. 

Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2  соба
„Еколошки центар 
Чаробни брег“ полупансион 4.700

смештај у 
коначиштима и 

вилама

ноћење по 
особи 3.600

приватан смештај ноћење
2.300 - 7.000

(у зависности од зоне, категорије и 
броја особа у објекту)
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ГОЧ
Туристичка организација Краљева 
036/316 000, 311 192
www.jutok.org.rs

Туристичка организација „Врњачка Бања”²
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. Захваљујући активном раду планинарских друштава 
постоји велики број обележених планинарских стаза. На овој планини се 
налази и вештачко језеро Селиште. Гоч је и спортски центар са стазама 
за шетњу и трчање, као и ски стазама за скијаше различитих узраста. 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 17.30 до 22.00 часа. Цена дневног ски паса је 800 динара, а 
цена ноћног скијања износи 1.000 динара. 

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Одмарилиште „Добре воде“ 1.250

„Кедар село Гоч“² 45 €

„Вила Хоризонт“² 2.800 – 4.000

приватан смештај ноћење
3.000- 10.000

(у зависности од врсте објекта и 
броја особа у објекту)

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 
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је стављено под заштиту државе као парк природе. 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.

Коначиште 
„Голија”

полупансион по особи у 1/2 
соби (у динарима) 3.000

ЈАСТРЕБАЦ
Туристичка организација града Крушевца
037/441 133
www.turizamkrusevac.rs 

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. 
Љубитељима клизања на леду на располагању је клизалиште.

 ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Трајал“** 3.500

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

Бесна Кобила се налази у атару села Крива Феја, 40км источно од Врања. 
Богатство биљног и животињског света, вода и ваздух чине ову планинy  
еколошком оазом за одмор. За рекреативце је обележено неколико пешачких 
стаза, а заљубљеници у теренска возила могу да тестирају издржљивости својих 
четвороточкаша. Надморска висина, облик и положај падина, као и количина 
снега који падне током године, омогућавају да сезона скијања траје до маја. 
За љубитеље скијања на располагању су две уређене ски стазе. Током зимске 
сезоне, организују се школе скијања. Цена дневног ски паса износи за одрасле 500 
динара, а за децу 250 динара. 
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ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Планинарски дом „Драган Спасић” 2.500
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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 1.800 динара, колико износи преноћиште у хотелу “Оаза“ 
у Јошаничкој бањи, до 80 €, 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. Лепоту  паркова  употпуњују фонтане,  „Јапански врт“ 
који поседује мало језерце, водопад,  дрвену кућицу у стилу јапанске културе 
названу „чајанка“. У централном парку се налази „Музички павиљон“, „Мост 
љубави“, „Карневалске степенице“, „Римски извор“ и „Лавиринт“ од посађених 
туја. У близини су старе виле, амфитеатар „Данило Бата Стојковић“, у чијем 
саставу постоји спомен соба посвећена Бати. Изнад минералног извора 
„Топла Вода“ налази се  Завичајни  музеј  Јована Белимарковића “Замак 
Белимарковић“.  
Шетњом дуж Врњачке реке туристи могу да виде остварења домаћих и 
иностраних вајара, укомпонована са егзотичном вегетацијом. Посебна 
пажња се посвећује развоју спортског туризма. Спортско-рекреациони 
центар, спортска хала, терени за мале спортове, тениски терени, риболов на 
Морави, пешачке туре, лов и скијање на Гочу, неке су од спортских атракција 
Врњачке Бање. Поједини објекти поседују модерне спа центре, а заступљен је 
и пословни туризам. У бањи је Храм Рођења Пресвете Богородице, а за групе 
туриста постоји могућност организованих посета оближњим манастирима 
Жичи, Студеници и Љубостињи.
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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.   Врњачка Бања је богатија за још 
један пешачки мост – „Ко то тамо пева“, који је изграђен је у част истоименог 
филма. Крајем децембра 2022. године планира се отварање панорамског 
точка - највећег на Балкану, који се састоји од 32 климатизоване кабине са 
тонираним стаклима, тематском расветом и висином од 50м. На само 3км од 
центра смештен је  ЗОО врт у којем се налази велики број животиња.

Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба 1/2 соба

Специјална болница „Меркур“ болеснички дан 4.830 – 5.250

Хотел „Парк“ ***** полупансион 6.628 

Хотел „Тонанти“ ***** полупансион 55 – 75 €

Хотел „Solaris Resort“ **** полупансион 7.480

Хотел „Слатина“ **** полупансион 55 €

Хотел „Фонтана“ **** преноћиште 55 – 67 €

Хотел „Врњачке терме“ **** преноћиште 5.000 - 6.500

Хотел „Цептер“ **** преноћиште 33 €

Хотел „Бреза” *** полупансион 4.400

Хотел „Лидер С“ *** пансион 4.600

Гарни хотел „Краљ“ **** полупансион 38 - 45 €

Гарни хотел „Даница“ **** пансион 3.590

смештај у вилама и 
коначиштима ноћење 4.000-7.100

(у зависности од врсте објекта)

смештај у 
апратманима

најам 
апартмана

2.500-7.000
(у зависности од врсте апартмана и 

броја соба у апартману)

приватни смештај ноћење 1.000-4.000
(у зависности од категорије собе)

СОКОБАЊА
Туристичка организација „Сокобања“
018/833 988, 833 271
www.sokobanja.rs
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Сокобања се налази у југоисточној Србији, на 60км од Ниша и око 30км 
од ауто пута. Окружена планинама Озрен, Ртањ, Девица, Буковик, 
представља једну од највећих оаза кисеоника у Европи. Поред великог броја 
термоминералних извора, ту су и бројна излетишта окружена зеленилом: 
Лептерија, Озрен, Калиновица, Очно и др. Сокобању карактерише и 
специфична микроклима, која погодује лечењу респираторних обољења. 
Када је у питању здравствено-рекреативни туризам, хотел „Сунце“ – 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, али и опуштања и 
уживања.  Додатну атракцију за зимски период представља клизалиште 
са санкалиштем у центру Сокобање. Овај монтажни објекат састоји се од 
клизалишта и тобогана за санкање.                                                                  

Цена услуге по особи дневно (у динарима)

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

Специјална болница „Сокобања“ болеснички дан 4.170 3.510

Специјална болница „Бањица“ болеснички дан 5.250 3.500

Хотел „Сунце“ **** преноћиште 9.500 6.900

Хотел „Моравица” *** полупансион 3.200 2.700

Хотел  „Соко терме“ *** преноћиште 4.100 3.600

приватни смештај ноћење 1000-1.200
(у зависности од категорије собе)

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

Аранђеловац се налази у центру Шумадије, 75км од Београда. Питоми 
пејзажи, нетакнута природа, извори минералне воде и угоститељска понуда 
пружају идеалне услове за зимски одмор. Специјална болница 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 
лечење деце која болују од дијабетеса. На уласку у Аранђеловац је пећина 
Рисовача, станиште палеолитског човека. Парк Буковичке бање један је 
од најстаријих паркова у Србији и у њему се налазе скулптуре уметника са 
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смотре „Мермер и звуци“. Надомак Aранђеловца је Орашац, место подизања 
Првог српског устанка. У спомен великом историјском  15. фебруара се слави 
као Дан државности Србије.

                                                                                  Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2 соба
Специјална болница 
„Буковичка Бања“ болеснички дан 4.200

Хотел „Извор“ ***** полупансион 86 €

Гарни хотел „Круна“ *** преноћиште 2.750

ПРОЛОМ БАЊА
Туристичка организација општине Куршумлија
027/380 963
www.tokursumlija.rs

Пролом бања позната је по „Пролом води“ високих балнеолошких вредности. 
Извори термоминералне воде погодују лечењу болести бубрега и мокраћних 
путева, органа за варење, болести коже, крвних судова и ванзглобни 
реуматизам. Бања пружа могућности и за одмор и рекреацију, ту су базени, 
сале за забаву опремљене столовима за стони тенис и билијар, а могу 
се користити терени за мали фудбал и кошарку. У бањи налази се црква 
Лазарица, која представља једину цркву брвнару у Топличком крају. Гостима 
је на располагању велнес центар који садржи слану собу, тепидаријум, сауну, 
парно купатило, ђакузи и базен са „Пролом водом“. 

Хотел „Радан“ ***
болеснички дан по особи у 

1/2 соби
(у динарима)

4.690

ЛУКОВСКА БАЊА
Туристичка организација општине Куршумлија
027/380 963
www.tokursumlija.rs

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 
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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, са уређеним 
стазама кроз прелепу природу, а током зимског периода за љубитеље скијања 
ту је ски стаза са лифтом дужине 300м. 

БОЛЕСНИЧКИ ДАН по особи дневно (у динарима) 

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Бела река“ **** 6.990

Хотел „Јелак“ *** 5.490

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 Специјалној болници за рехабилитацију се лече сви облици 
реуматизма, стања после прелома, као и обољења нервног система. Туристи 
могу да шетају „Стазама српских краљева“,  посете Тршић, Троношу, планину 
Гучево.

Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2 соба
Специјална болница за 
рехабилитацију „Бања Ковиљача“ болеснички дан 6.200 - 8.600

Хотел „Royal Spa“ **** полупансион 6.200

НИШКА БАЊА
Туристичка организација Ниша
018/ 523 118
www.visitnis.com

Нишка Бања се налази 10км југоисточно од Ниша, на магистралном правцу 
Ниш-Софија. Природни, лековити фактори су блага умерено-континентална 
клима, термоминералне воде и природно минерално блато. Лековитост 
воде, појачана повећаном концентрацијом гаса радона, благотворно делује 
код лечења високог крвног притиска, срчаних обољења, реуматских тегоба 
и прелома. Вода помаже и код лечења болести локомоторног апарата, 
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респираторних органа, нервних обољења, обољења желуца и црева, 
поремећаја жлезда са унутрашњим лучењем, као и код гинеколошких 
обољења. Блато које се добија млевењем бигра наталоженог на изворима 
примењује се у лечењу реуматских болести. 
 

Институт „Нишка 
Бања”

болеснички дан по особи у 
1/2 соби

(у динарима)
4.500

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

Природни лековити чиниоци Бање Врујци, минерална вода и пелоид, помажу 
у лечењу реуматских, гинеколошких и срчаних обољења, малокрвности 
и др. Гостима су на располагању џакузи каде, теретана, сауна. Спортским 
екипама на припремама на располагању су спортски терени, трим стаза, као и 
затворени базен са термалном водом.  
                                                        

Хотел  „Врујци” ** пансион дан по особи у 1/2 
соби (у динарима) 3.740

БАЊА ВРДНИК
Туристичка организација општине Ириг
022/465 633
www.turorgirig.org.rs

Смештена је 20км од Новог Сада и 70км од Београда, на јужним падинама 
Фрушке горе. Термалне воде повољно утичу на коштано-зглобни систем, 
реуматске тегобе, болести коже и зарастање рана. Услед надморске висине од 
240м, бања се одликује умереном континенталном климом са 2.200 сунчаних 
часова годишње, одсуством јаких ветрова и хладних ваздушних маса. У 
Врднику се налази манастир Раваница из 15. века, а туристи могу да обиђу 
укупно 17 фрушкогорских манастира. На обронцима планине постоје бројне 
шумске „стазе здравља“. Квалитетна вина се могу пробати у бројним винским 
подрумима. 

Цена услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2 соба
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Специјална болница за 
рехабилитацију „Термал” болеснички дан 4.000 - 5.400

Хотел „Premier Aqua“ ***** полупансион 11.560

Хотел „Фрушке терме“ **** преноћиште 72 - 95 €
Апартманско  насеље „Врдничка кула“ 
**** преноћиште 47 - 68 €

приватни смештај преноћиште 1.000-6.000
(у зависности од категорије собе)

БАЊА КАЊИЖА
Општина Кањижа 
024/873 249

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 3.700 - 4.800

Хотел „Aqua Panon“ **** пансион 5.000

Гарни хотел „Арт“ *** ноћење 22 €

Гарни хотел „Лупус“ *** ноћење 28 € 

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.
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                                                        БОЛЕСНИЧКИ ДАН по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1 соба 1/2 соба

РХ центар „Бања Јунаковић“ 5.460 - 6.825 4.200 - 5.250

БАЊА РУСАНДА- МЕЛЕНЦИ
Туристичка организација града Зрењанина
023/581 890
www.visitzrenjanin.com

У бању на лечење и рехабилитацију долазе болесници са обољењем 
нервног система, коштано-зглобно-мишићног система, реуматским, 
кардиоваскуларним и дерматолошким обољењима. Пружа услуге као што 
су коришћење лековитог блата пелоида, масаже, третмане савременим 
апаратима, тепидаријуму, термо кабини. Туристи могу да посете Парк 
природе „Русанда“, највеће од само неколико заслањених језера у Србији. 
Парк природе одликује богата флора, нарочито биљке прилагођене на живот 
на заслањеним типовима тла и богата фауна птица.

Специјална болница „Русанда”
болеснички дан по 

особи у 1/2 соби
(у динарима) 

4.200 - 5.700

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

Врањска Бања се налази на југу Србије, 12км од Врања, у долини реке 
Бањштице и у подножју Бесне Кобиле. Позната је по термоминералним 
изворима изузетне лековитости, чија температура на изворима износи од 
94 до 110°C, што су најтоплији извори у Европи. Вода се користи за лечење 
реуматизма, неуролошких обољења, постоперативних и пострауматских 
стања, болести коже и органа за варење. У Врањској Бањи може се посетити 
храм Светог Илије и споменик на видиковцу. Гости се могу прошетати парком 
и уређеним трим стазама изнад парка. На 8км од Врањске бање налази се 
брана за водоснабдевање “Првонек”, висине 93м, што је чини  једном од 
највећих  брана од природних материјала у овом делу Европе. 
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ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба 1/2  соба

„Millenium resorts Vranjska Banja” 3.200-3.400 2.850-3.100

приватни смештај ноћење
650-900

(у зависности од категорије собе и дужине 
боравка)

БАЊА СЕЛТЕРС- Младеновац
Туристичка организација општине Младеновац
011/8244 000

У Селтерс бањи у Младеновцу се лече обољења локомоторног и 
респираторног система, периферних крвних судова, нервног система и 
реума. У понуди су и посебни програми - „Викенд антистрес програм“, 
антицелулит програм, програм регулисања телесне тежине, школа за 
дијабет, програм вежби за превенцију остеопорозе и вежбе у фитнес сали. 
Планина Космај, заштићено природно добро, удаљено 12км од Младеновца, 
нуди уживање у излетничком и ловном туризму, а могу се посетити 
манастири Павловац, Тресије и Кастаљан. Услове за спортски риболов 
пружају Рабровачко и Марковачко језеро.

ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Институт за рехабилитацију  
„Селтерс” 5.000 - 5.500

СИЈАРИНСКА БАЊА
Туристичка организација општине Медвеђа
016/ 891 348, 895 302

Налази се у подножју планине Гољак, 330км од Београда, 90км од Ниша 
и 50км од Лесковца. По термалном потенцијалу од 18 природних извора 
и два велика гејзера, једна је од најбогатијих бања у Европи. Окружена је 
брдима и густом храстовом и боровом шумом.  У бањи се лече обољења 
коштано-мишићног система, реуматизам, стања после повреда, ишијас, 
лумбаго, стомачна обољења и болести црева, болести бубрега и мокраћних 
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путева, болести јетре, жучи и панкреаса, гинеколошка обољења, облици 
стерилитета, плућне болести, неуроза, психичка исцрпљеност, шећерна 
болест, коњуктивитис.  У туристичкој понуди општине Медвеђа налазе се 
подручје вулканске купе „Мркоњски вис“ и „Ћоров водопад“. 

Коначиште „Гејзир“” болеснички дан по особи у 1/2 
соби (у динарима)

3.900

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 шумама столетних букава и долином реке Пујице. 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. Из периода Милоша Обреновића остали су значајни објекти, који су 
под заштитом државе: хамам, конак Кнеза Милоша, дворац Кнеза Александра 
Карађорђевића, угоститељски објект „Излетник“, један од најстаријих 
угоститељско-смештајних објеката у српским бањама. „Окружна зграда“, 
летњиковац краља Петра I из 1906. године. 

назив објекта 1/2 соба

Преноћиште „Српска круна“ 3.900

„Клуб Зи-Јин“ 5.850

приватан смештај ноћење 1.000

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, 
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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. 

ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Специјална болница за 
рехабилитацију „Горња Трепча“ 3.730 - 4.930

приватан смештај ноћење
800 - 2.000

(у зависности од 
категорије собе)

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

Овчар Бања се налази у централном делу Предела изузетних одлика 
„Овчарско-кабларска клисура“, 18км од Чачка. Лековита вода Овчар Бање 
температуре 36-38˚C убраја се у категорију хомеотерми, што је нормална 
температура људског тела. У бањи се лече реуматска обољења, спондилоза 
и артоза, последице прелома костију, повреде мишићног ткива и кожна 
обољења. Овчарско-кабларска клисура је позната по православним 
манастирима, који представљају вредно културно-историјско и духовно 
наслеђе Србије. У Овчар бањи се налази инфо центар са продавницом 
сувенира. 

 Врста услуге по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

„Wellness центар Каблар“ 5.605

Коначиште „Дом“ 3.410

приватни смештај ноћење
800-2.500

( у зависности од 
категорије собе)
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РИБАРСКА БАЊА
Туристичка организација Крушевца
037/441 133
www.turizamkrusevac.rs

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. 

                                                           БОЛЕСНИЧКИ ДАН по особи дневно (у динарима)

назив објекта врста услуге 1/2 соба
Специјална болница 
„Рибарска Бања” пансион 6.180

ЈОШАНИЧКА БАЊА
Туристичкa организација „Рашка”
036/5478 383
www.raskaturizam.rs

Joшaничкa Бaњa лежи на надморској висини од 550м. Одликују је нeпoсрeднa 
близинa Кoпaoникa (24км), блaгoтвoрнa вoдa (5 извора) температуре 77°C, 
приjaтнa климa, кao и дoбрa сaoбрaћajнa пoвeзaнoст.  Термалне воде се 
користе за купање, испирање и инхалацију. Бањски комплекс чине бањско 
ново купатило са базеном, 8 хидромасажних када и једном ђакузи кадом, 
старо купатило-хамам, блатно купатило, сауна и мањи отворени базен. У 
оквиру купатила ради амбуланта физикалне медицине. У бањи се налази 
меморијални комплекс Милунке Савић. Недалеко од бање је и њена родна 
кућа. Јошаничка Бања и њeнa oкoлинa су бoгaтe зeлeнилoм и шумaмa у 
кojимa дoминирa „Бaњски бoрjaк“ са уређеном пешачко-бициклистичком 
стазом.

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Оаза“ 4.000 - 4.500
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смештај у апартманима најам апартмана, 
по особи 

1.200 - 1.500
( у зависности од објекта)

НОВОПАЗАРСКА БАЊА
Туристичка организација Новог Пазара 
020/338 030
www.tonp.rs

Новопазарска  бања  се налази 2,5км од Новог Пазара и 280км од Београда. 
Бања има више извора воде које се у терапијске сврхе користе за купање 
и пиће. Завод за лечење и рехабилитацију оболелих од миопатија и 
неуромиопатија „Нови Пазар” је највећи центар у Србији за лечење оболелих 
од дистрофије мишића. Лековите воде користе се и у терапији лечења ишијаса, 
стерилитета код жена, реуматичних, кожних и других обољењаУ згради „Старе 
бање“ је старо турско купатило-хамам које се користи и данас.  У бањи се 
налази и “Спа центар Аква Термалe” са затвореним базеном.

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно ( у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „С“ *** 3.120
Туристичко насеље „Емровића рај“ 
**** 5.260

“Спа центар Аква Термалe” 4.100

РАЈСКА БАЊА- ЗВЕЧАН
Туристичка организација општине Звечан
028/669 220
www.zvecanturizam.com

Комплекс „Рајска бања“ се налази у насељу Бањска,  12км северно од Звечана,  
на северу Косова  и Метохије. Здравствено-рекреативни центар пружа услуге 
превенције, лечења, одмора и релаксације. Лековита вода се  користи за 
лечење реуматских и кожних болести и стерилитета код жена, као и помоћно 
средство купањем, орошавањем, инхалацијом. „Рајска бања“ обухвата објекат 
спа и „Wellness“ центра са парним купатилом и финском сауном. Такође, ту 
је базен са термалном водом који је функционалном везом спојен са делом 
базена на отвореном простору, па је могуће овај базен користити и у зимском 
периоду. Визиторски центар располаже рестораном и апартманима, а инфо 
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центар даје информације о туристичкој понуди општине, која поред бањског 
туризма, обухвата обилазак тврђаве Звечан, манастира Бањске, Соколице и 
„Девина Вода“. 

Здравствено-
рекреативни комплекс 
„Рајска бања“

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

3.270 - 3.770

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

Београд je изграђен на раскрсници путева, на ушћу Саве у Дунав, и многи га с 
правом називају „капијом Балкана“ и „вратима средње Европе”. 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, као што су Београдска 
тврђава, Скадарлија – боемска четврт, Кнез Михаилова улица, Стари и Нови 
двор, зграда Народне скупштине, Дворски комплекс, Храм Светог Саве, Земун, 
Гардош, Сава променада, споменик Стефану Немањи, Авала и многим другим 
атракцијама Београд је несумњиво туристички центар југоисточне Европе. 
У зимској туристичкој сезони поред традиционалног дочека Нове године, 
Београд је припремио разноврсне бесплатне програме и догађаје којима 
ће обележити новогодишње и божићне празнике. У оквиру манифестације 
„Београдска зима“ сви Београђани и гости Београда, а пре свега најмлађи, 
имаће прилику да улепшају празничне дане и осете новогодишњу чаролију 
на најлепши начин. Као и до сада Београђани ће 01. јануара тачно у подне 
прославити први дан Нове године са својим драгим гостима и пријатељима, 
комшијама и суграђанима у оквиру манифестације „Улица отвореног срца“, која 
поред забаве има и хуманитарни карактер. Такође, манифестација „Београдска 
зима“ показаће да је Београд место забаве, незаборавних тренутака радости и 
права дестинација кроз програм за све, посебно за најмлађе суграђане уз бројне 
музичке програме, радионице, концерте и представе. 

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

Хотел ”Hyatt Regency” ***** 19.845

Хотел “Squarenine Belgrade” ***** 30.576

Хотел “Metropol Palace“ ***** 14.662 - 15.248

Хотел „Prezident Palace“ ***** 35.479

Хотел „Saint Ten“ ***** 18.200 – 21.849

Хотел ”Courtyard Marriott” **** 18.896

Хотел „Hilton Belgrade“ **** 20.761 - 21.817

ГРАДСКИ ЦЕНТРИ
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Хотел „Mama Shelter“ **** 15.130 - 22.168

Хотел „Holiday Inn“ **** 10.468 - 13.459

Хотел „Crowne Plaza“ **** 17.946
Хотел „Radisson Collection Old Mill“ 
**** 14.251 - 16.362

Хотел „Falkensteiner Belgrade“**** 15.483 - 18.884

Хотел „Zepter“ 15.248
Хотел “Natalija Residence-Best 
Western” **** 13.315

Хотел „88 Rooms“**** 10.683

Хотел „Golden Tulip Zira Belgrade“ **** 13.723

Хотел „Belgrade Art Hotel“ **** 13.407

Хотел „Constantine The Great“**** 11.826

Хотел “Envoy” **** 13.901

Хотел „Mona Plaza“**** 12.141

Хотел ”Москва” **** 12.785

Хотел “Nota” **** 10.356 – 13.776

Хотел „Mark Belgrade“ **** 13.196 - 14.779

Хотел ”Мајеstic” **** 8.221 - 10.556

Хотел „Jump Inn“ **** 11.729

Хотел „City Savoy“ **** 10.556

Хотел „Hedonic“ **** 6.123

Хотел „In Hotel – Business“ **** 11.934

Хотел „Museum“ **** 17.521

Хотел „Palace“ **** 5.337 - 8.914
Хотел „Public House Hotel Belgrade“ 
**** 8.762 - 10.187
Хотел „Queen’s Astoria Design Hotel“ 
**** 10.087

Хотел „Royal Inn“ **** 11.651 - 12.715

Хотел „Majdan“ **** 9.471

Хотел „Србија Gаrden“ **** 10.586 - 12.926

Хотел „Mercure Excelsior“ **** 11.729

Хотел ”Коперникус Праг” **** 6.317 – 7.338

Хотел „Indigo Beograd“ 14.779 - 16.890

Хотел „Belgrade City Hotel“ **** 7.741 - 12.199

Хотел „Xenon“ **** 15.494

Хотел „Амстердам“ **** 11.634

Хотел „1000 ружа“ *** 7.037
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Хотел „Н“ *** 4.691

Хотел „Орашац“ *** 8.327

Хотел „Парк“ *** 3.518

Хотел „Шумадија“ *** 5.772

Хотел „City Code Vizura“ **** 5.043

Хотел „Tulip Inn Putnik“ *** 9.166

Хотел ”Славија” *** 5.864

Хотел „Elegance“ *** 4.010

Хотел ”Србија” *** 5.126

Хотел „Слодес“ *** 3.589

Хотел ”Rex” *** 4.456 - 5.864

Хотел ”Скала” *** 5.864

Хотел „Кнежевина“ *** 3.518

Хотел „Радмиловац“ *** 4.456

Хотел „Балашевић“ ** 4.105

Гарни хотел „B Hotels“ **** 11.065 - 12.367

Гарни хотел „Belgrade Inn“ **** 8.549

Гарни хотел „Capital“ **** 9.470 - 12.959
Гарни хотел „Botanica by Art Hotels“ 
**** 8.209 - 9.382

Гарни хотел „Central Point“ **** 11.610

Гарни хотел „New Belgrade“ **** 12.225-14.073

Гарни хотел „Nova City“ **** 8.209

Гарни хотел „Passpartu Home“ **** 14.485

Гарни хотел “ Tesla Smart Stay” 10.707

Гарни хотел „Sky“ **** 14.950

Гарни хотел „Townhouse 27“ **** 15.582

Гарни хотел „Centar No.1” **** 9.750

Гарни хотел “Mr President” **** 10.555

Гарни хотел „Marquise“ **** 8.972 - 9.470

Гарни хотел „Завичај“ **** 18.200

Гарни хотел „Невски“ **** 10.055 - 17.005

Гарни хотел „Зедер“ **** 8.444

Гарни хотел „Еуро Гарни“ **** 8.972

Гарни хотел „Crystal“ **** 14.073

Гарни хотел „Маршал“ **** 9.807

Гарни хотел „Helvetia” **** 5.864 - 7.744
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Гарни хотел „Орашац“ **** 8.327

Гарни хотел “Heritage” **** 12.982

Гарни хотел “Holiday Inn Express” **** 9.394 - 10.027
Гарни хотел „Hollywoodland 
Wellness“ **** 6.216

Гарни хотел „Mint“ **** 10.672 - 11.969

Гарни хотел „Сучевић М“ **** 4.691

Гарни хотел „D10” **** 6.098 - 10.203

Гарни хотел „Нобел“ *** 7.599 - 8.782

Гарни хотел „Опера“ 13.299

Гарни хотел „Балкан Гарни“ *** 7.740

Гарни хотел „Семлин BB“ *** 6.517

Гарни хотел „Дум“ *** 5.742 - 7.008

Гарни хотел „Југославија“ *** 6.280

Гарни хотел ”Славија гарни” *** 7.154

Гарни хотел „Bohemian Garni“ *** 5.864 - 9.968

Гарни хотел „Le Petit Piaf ” 6.544

Гарни хотел „Side One Design“ *** 5.016 – 6.480

Гарни хотел „Argo“ *** 12.000

Гарни хотел „Sterling“ *** 6.216

Гарни хотел „Oasis” *** 4.275

Гарни хотел „Passport“ *** 5.700

Гарни хотел „Лав“ *** 5.629

Гарни хотел „Chicha“ *** 4.290

Гарни хотел „Возарев“ *** 5.927 – 8.467

Гарни хотел „Мар“ *** 5.954

Гарни хотел „Villa Family“ ** 6.134

НОВИ САД
Туристичка организација Града Новог Сада
021/6617 343, 421 811
www.novisad.travel

И ове године туристи могу да доживе „Зимску фантазију“ у Новом Саду – 
граду културе и младих, опуштене атмосфере и добре забаве. Већ почетком 
децембра, град „облачи“ своје празнично одело када се централне градске 
улице претварају у бајковите пределе и магично место где настају најлепше 
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фотографије. Главни градски трг додатно ће украсити фестивал бомбона, 
колача, песме и осмеха – „Новосадски Зимзоленд“. Овај божићни вашар 
представља малу оазу поклончића. Специфичност Новог Сада огледа се у 
томе што се празнична магија може осетити на више локација, па тако испред 
тржног центра Променада се организује зимски фестивал „Божићна чаролија“. 
Зимску фантазију додатно употпуњује и магична „Ледена шума“ која Дунавски 
парк претвара у клизалиште из бајке. Традиционални Дочек организује се два 
пута – 31. децембра на отвореном, у Подграђу Петроварадинске тврђаве и 13. 
јануара на бројним локацијама широм града. Бројним дешавањима обележиће 
се и Дан Града Новог Сада (01. фебруар), као и „Дан заљубљених“ и Сретење. 

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

Хотел “Президент“ ***** 12.925

Хотел „Пупин“ ***** 121 €

Хотел „Леополд“ **** 72 €

Хотел „Sheraton“ **** 130 €

Хотел „Нови Сад“ **** 7.020

Хотел „Парк“ **** 63 €

Хотел „Sole Mio“ **** 5.800

Хотел „Војводина“ **** 4.600

Хотел „Дуга“ *** 3.525

Хотел „Путник“ *** 58 €

Хотел „Стари кровови“ *** 4.200

Хотел „Фонтана“ *** 5.500

Гарни хотел „Dash Star“ **** 41 €

Гарни хотел „Garson Lux“ **** 40 €

Гарни хотел „Planeta Inn“ **** 49 €

Гарни хотел „Александар“ **** 60 €

Гарни хотел „Ами“ **** 65 €

Гарни хотел „Центар“ **** 8.800

Гарни хотел „11тица“ *** 4.720

Гарни хотел „Велики“ *** 5.640

Гарни хотел „Зенит” *** 5.920

Гарни хотел „Медитеранео“ *** 5.430

Гарни хотел „Гарден“ ** 30 €

Гарни хотел „Римски“ ** 4.560

Гарни хотел „Вигор“ ** 40 €

Гарни хотел „Свети Георгије“ * 4.130
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Туристичко насеље „Рибарско 
острво“ 5.700

Хотел „Норцев“ *** - Фрушка гора 3.900

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

Ниш је смештен у Нишкој котлини, уз ушће Нишаве у Јужну Мораву. Окружен 
је Сувом планином, Сврљишким планинама и планином Селичевицом. 
Као стратешки важна тачка одувек је био незаобилазна мета освајача, који 
су у њему остављали бројне трагове. У Нишу је рођен први хришћански 
цар, Константин Велики. У Нишу се налази археолошко налазиште 
Медијана, резиденција римских царева, јединствени споменик Ћеле кула, 
средњовековна Тврђава, једно од најочуванијих и најлепших турских војних 
здања на Балкану, Концентрациони логор из Другог светског рата у Србији и 
др. Град Ниш последњих година постаје и значајан конгресни центар и град 
са великим потенцијалном за развој индустрије информационих технологија 
и медицине.
Природа је Нишу подарила све, а људи су то искористили и прилагодили за 
уживање у бројним авантурама, као што су планинарење, пешачење, „free 
climbing“, параглајдинг, рафтинг, вожња џиповима, лов, риболов и слично. 
Сува планина својим врховима и готово вертикалним странама представља 
посебан изазов за љубитеље природе, рекреативце, планинаре и алпинисте. 
Ту су и Сићевачка клисура, импозантан део кањона реке Нишаве, Јелашничка 
клисура са најбољим природним стенама за слободно пењање, као и Нишка 
Бања.

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

Хотел „Амбасадор“ ***** 9.912
Хотел „Crystal Light“ **** 5.766
Хотел „Наис“ **** 7.020
Хотел „New City” **** 7.814
Хотел “Tami Resort” **** 7.500
Хотел „Алоха“ *** 4.700
Хотел „Марица“ *** 5.430
Хотел “The Regent Club” *** 5.747
Хотел “Ideo Lux” *** 5.278
Хотел „Зелени вир“ ** 2.500
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Гарни хотел „Арт Лофт“ **** 5.630
Гарни хотел „Зен“ **** 5.310
Гарни хотел „018 Ин“ *** 4.691
Гарни хотел „Consul accommodation“ *** 4.080
Гарни хотел „Crystal Ice” *** 4.926
Гарни хотел „Nis City View“ *** 4.222
Гарни хотел „Етер“ *** 6.480
Гарни хотел „Laguna lux“ *** 3.050
Гарни хотел „Соле“ *** 5.782
Гарни хотел „Boutique 25h“ * 5.278
Гарни хотел „Лотос“ * 3.980
Гарни хотел „Риле мен“ * 5.278

смештај у преноћиштима и 
апартманима ноћење у 1/1 соби

3.550-4.500 
(у зависности од објекта)

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

Крагујевац је 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, могу се обићи „Амиџин конак“, конак Кнеза 
Михаила, зграда Прве Гимназије, „Милошева црква“, Музеј „Стара ливница“ 
и Народни музеј. Посета Крагујевцу подразумева обилазак Спомен парка 
„Крагујевачки октобар“ у Шумарицама. Акваријум „Крагујевац” у свом 
изложбеном простору има богату колекцију од преко 600 врста слатководних 
организама са свих континената. 

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

Хотел „Крагујевац” **** 4.500
Хотел „Женева лукс“ **** 6.810
Хотел „Industrial 1853“ **** 6.940
Хотел „Шумарице” *** 3.620
Хотел „Зеленгора” *** 3.620
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Хотел„Женева” ** 3.610
Гарни хотел „Rubicon“ **** 50 €
Гарни хотел “Лама” **** 4.700
Гарни хотел „Ема“ **** 4.580
Гарни хотел „Каћа“ *** 2.900
Гарни хотел „Радовић“ *** 3.600
Гарни хотел „Три О“ ** 3.000
Гарни хотел „President De Luxe” ** 4.750
Гарни хотел „King“ ** 3.590
Гарни хотел „Вила Вива“ ** 5.000
Гарни хотел „Кинг“ 2.500
Гарни хотел „Каћа 2.000

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 
средом од 10.00 и суботом од 13.00 часова. Полазна тачка туре је „Плава 
фонтана“ у непосредној близини Градске куће. Туристи се могу почастити 
чашом одличног вина док обилазе неке од најпознатијих винарија у Србији 
или могу уживати у домаћој храни, која представља мешавину кухиња 
свих народа који живе на овом подручју.  За оне који воле да уживају у 
природи, ту су заштићена природна подручја, салаши, ергеле и живописна 
села. Зимски вашар „Winter Fest“ понудиће посетиоцима гурманске 
специјалитете, рукотворине и још много занимљивости. Нова 2023. година 
дочекује се традиционално на централном градском тргу у организацији 
Туристичке организације града Суботице и Града Суботице, а новина ове 
године су и монтажна клизалишта на Прозивци и Палићу, као и насељима 
Бајмок, Нови Жедник и Чантавир, која ће за посетиоце бити бесплатна, и у 
којима ће моћи да уживају до краја јануара. Такође једна од новина биће  и 
ледени тобоган у центру града.
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                                                                            ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Артист“ **** 11.405

Хотел „Патриа” **** 3.850

Хотел „Вила Мајур“ **** 4.055

Гарни хотел „Форум“ **** 10.700

Гарни хотел „Royal Crown“ *** 6.220

Гарни хотел „ПБГ” *** 3.510

приватан смештај ноћење по особи 
дневно

1.500 - 3.500
(у зависности од врсте и 

категорије објекта)

КИКИНДА
Туристичка организација града Кикинда
0230/426 300, 064/857 4044
www.kikinda-turizam.rs

Kикинда је средиште Севернобанатског округа, а туристичку понуду Kикинде 
обогаћују градски трг, Kурија, мамут „Kика“, улица Генерала Драпшина, 
Сувача, Старо језеро, парк „Бландаш“, Центар за ликовну и примењену 
уметност „ТERRA“ (обухвата атеље „ТERRA“ и музеј „ТERRA“), богомоља 
Водице, бројне манифестације, као и туристички потенцијали наших села. 
У зимском периоду за оне који још увек верују у Деда Мраза, у центру града 
буде постављена „Кутија жеља“, где деца узраста до 10  година убацују писма 
Деда Мразу. Град Кикинда припрема пакете који се носе сваком детеу које је 
писало Деда Мразу. Ова јединствена акција се спроводи дуги низ година, а 
прошле 2021. године је спаковано 6.000 пакетића. „Кутија жеља“ је заштићена 
код Завода за заштиту  интелектуалне својине Републике Србије. Поред тога, 
организују се „Новогодишњи базар“, „Божићна трка коња“, прослава Светог 
Трифуна са „Данима вина и виноградара“ и Светско првенство у надметању 
гускова.                                                                  

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1

Хостел „Paparazzo“ 2.500

„Bed & Breakfast Twenty“ 3.970
„Bed&Breafsast Intermezzo 
CAFFE“ 2.600

„Caffe- Caffe“ 2.800
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приватан смештај преноћиште по У 1/1 
соби

2.500 - 3.166

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

Краљево се налази у централном делу Србије, на обалама Ибра и на 
раскрсници железничких и друмских комуникација. Захваљујући повољном 
географско-саобраћајном положају, близини бања, планина и манастира, 
Краљево се сврстава у ред значајних туристичких места. Централним 
тргом доминира Споменик српским ратницима настрадалим у балканским 
ратовима који је један од симбола Краљева. Најстарија светиња у граду, 
Црква Свете Тројице, изграђена је почетком 19. века по наредби кнеза 
Милоша. Уколико желите да сазнате више о историји овог краја, посетите 
Народни музеј у Краљеву који чува на хиљаде вредних историјских, 
археолошких, етнолошких и уметничких артефаката. У околини су манастири 
Жича и Студеница, као и планина Гоч.

                                                                            ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Турист“ **** 4.859

Хотел „Ботика“ **** 3.700

Хотел „Техноград“ *** 3.500

Гарни хотел “Crystal” **** 4.980

Гарни хотел „Сунце“ *** 2.769

Гарни хотел „Драгачево“ ** 2.700

Гарни хотел „Ђердан“ ** 2.700

смештај  у 
коначиштима

преноћиште у 1/1 
соби по особи

750-4.000
(у зависности од објекта)
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ЧАЧАК
Туристичка организација Чачка 
032/342 360
www.turizamcacak.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 се налазе Овчарско-кабларска 
клисура, Овчар бања и бања Горња Трепча.

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Београд” **** 5.460

Хотел “Royal Residence” **** 5.170

Хотел „Castello Boutique“ **** 5.380

Хотел „Коле“ *** 4.110

Хотел „Ливаде“ *** 4.010

Гарни хотел „Aveny“ 5.450

Гарни хотел „Тема Нова“ *** 4.720

Гарни хотел „Лаке“ *** 2.250

смештај  у хостелима ноћење по соби 3.000 - 4.800

УЖИЦЕ
Туристичка организација Ужица
031/500 555, 514 761
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 позори
ште.                                       
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ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Сиеста“ **** 3.300

Хотел „Златиборска ноћ“ *** 3.180

Гарни хотел ,,Ариа'' *** 3.250

НОВИ ПАЗАР
Туристичка организација Новог Пазара 
020/338 030
www.tonp.rs

Нови Пазар се налази у југозападном делу Србије. Од Београда је удаљен 
270км. Окружен је планинама Голијом, Рогозном и Пештерском висоравни. 
На територији Новог Пазара налазе се културно-историјски споменици 
који су на УНЕСКО листи под називом Стари Рас са манастирима Сопоћани, 
Ђурђеви ступови и Петрова црква. Такођем ту су и други споменици културе, 
као што су хамам, Амир агин хан, Алтун алем џамија, Лејлек џамија, Арап 
џамија, кућа Чавића, Новопазарска тврђава са кулом Мотриљом, музеј 
Рас, Митрополија и др. Нови Пазар је значајан трговачки центар, познат је 
по производњи џинса. Комбинација туристичких обилазака, куповине на 
великој новопазарској пијаци  и гастрономија (чувени пазарски ћевапи и 
мантије) чини понуду Новог Пазар комплетном. 

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Хотел „Паша“ **** 3.700

Хотел „Врбак“ *** 4.150

Хотел „Оxa“ *** 1.800

Хотел „Атлас“  ** 2.400

Гарни хотел „Елементс“ ** 4.200

Туристичко насеље „Рас“  *** 2.300
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КРУШЕВАЦ
Туристичка организација Крушевца
037/441 133
www.turizamkrusevac.rs

Туристичку понуду града Крушевца одликује изузетна разноврсност, 
захваљујући богатом културно-историјском наслеђу и близини Јастрепца и 
Рибарске Бање. Археолошки комплекс „Лазарев град“, споменици косовским 
јунацима, кнезу Лазару, кнегињи Милици и деспоту Стефану, Мозаик сала 
и Галерија Милића од Мачве, говоре о средњовековној прошлости српске 
престонице. И док Кућа Симића, Споменик ратницима 1912 – 1918. године, 
једино вајарско дело Милића од Мачве „Мајка Србија и Мајка Грчка“ и 
меморијални парк „Слободиште“ сведоче о релативно ближој прошлости, 
„Трг глумаца“ нас подсећа на крушевачке легенде српског глумишта. Парк 
„Србија“ са 12 минијатура најзначајнијих српских духовних храмова сведочи 
о вековном опстанку срског народа на овим просторима. Забавни парк 
„Шаренград“, намењен првенствено најмлађима, нуди мноштво забавних 
садржаја.

                                                                                         НОЋЕЊЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1 соба

Хотел „Голф“ *** 4.200

Гарни хотел „Nicolo 037“ ** 3.950

Гарни хотел „Бисер“ ** 4.450

Гарни хотел „City“ ** 3.600

ЈАГОДИНА
Туристичка организација града Јагодине
035/252 983, 282 199

Јагодина се налази на реци Белици, у средњем Поморављу. Туристи могу да 
посете Музеј воштаних фигура, Музеј наивне уметности, Завичајни музеј, 
Галерију Културног центра, Зоолошки врт. Поред два значајна сакрална 
објекта у самом граду – задужбина кнеза Милоша Обреновића и Саборне 
цркве, на 10км од Јагодине је манастир Јошаница. У Јагодини се налази 
ботаничка башта на отвореном, Арачлијски поток и „Брзанско моравиште“, 
једино мочварно стаништем у долини Велике Мораве. Такође, постоји и 
могућност обиласка Јагодинског виногорја, излетишта-спомен парка „Кочин 
храст“. Током зимског периода постоји  могућност скијања на вештачкој ски 
стази на излетишту „Арачлијски поток“ и клизања на градском клизалишту . 
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ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Хил“ **** 58 €

Хотел „Wing Club“ *** 43 €

Гарни хотел „Лав“ *** 3.520

приватан смештај ноћење по у 1/1 соби
620 - 6.200

(у зависности од врсте 
објекта)

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

Бор се налази  у средишњем делу Источне Србије, 240км од Београда. Повезан  
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. 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 језеро привлачним местом за одмор. За организоване групе постоји 
могућност посете Брестовачкој бањи и Лазаревој пећини.
 

 ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Албо“ *** 5.720 

„Језеро Зи Јин“ **** -Борско језеро 7.500

смештај у коначиштима пансион по у 1/1 соби 2.100 - 2.368

приватан смештај ноћење по у 1/1 соби
1.800 - 6.200

(у зависности од врсте 
објекта и броја особа)
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ПИРОТ
Туристичка организација Пирота
010/320 838
www.topirot.com

Пирот је град на југоистоку Србије. У околини града налазе се Стара 
планина, Влашка планина, Сува планина. Кроз град протичу реке Нишава, 
Јерма, Темштица, Височица, а подручје града обухвата и три језера – 
Завојско језеро, Крупачко језеро и Суковско језеро. Пирот је познат по 
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“, 
Музеј Понишавља, радионице за израду ћилима, качкаваља и пеглане 
кобасице. 

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

Гарни хотел „Sin-kom“ *** преноћиште 2.900

Гарни хотел „Гали“ ** пансион 4.100

Гарни хотел “Алма“ ** преноћиште 2.980

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

приватан смештај у 
апартманима најам апартмана

1.200 - 7.200
(у зависности од броја особа у 

апартману)

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

Град Прокупље се налази у југоисточној Србији, на реци Топлици, окружен 
брежуљцима Хисар, Губа, Боровњак и Соколица. Са ових висова простире 
се видик на Топличку долину и Копаоник, Јастребац и Радан. Најзначајнији 
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 
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наслеђе. У Прокупљу туристи могу да посете брдо Хисар и средњевековно 
утврђење, Југ Богданову кулу, Југ Богданову или Латинску цркву, цркву 
Светог Прокопија, манастир „Топличку Грачаницу“, манастир Ајдановац, 
опсерваторију на Видојевици, археолошко налазиште Плочник, Народни 
музеј Топлице, зграду Начелства, етно села, као и дегустирати врхунска вина 
винарија.                                                             

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Хотел „Хамеум“ **** 3.870 - 5.150

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

Лесковац је смештен на реци Ветерници, недалеко од њеног ушћа у Јужну 
Мораву. Располаже бројним културно-историјским споменицима из 
различитих историјских периода. У  њему постоји више установа међу 
којима се издвајају Народна библиотека, Народно позориште, Народни 
музеј, Историјски архив. Од споменика културе издвајају се Саборна црква 
Свете Тројице, црква Оџаклија, цркве Светог Илије, Свете Петке, Јашуњски 
манастир, Споменик незнаном јунаку на Хисару, Спомен парк у Лесковцу, 
Споменик ослободиоцима, Кућа Боре Димитријевића – Пиксле (Градска 
кућа), Музеј текстилне индустрије и Шоп-Ђокићева кућа у којој су смештене 
просторије туристичке организације. У околини Лесковца су излетиште 
„Пашина чесма“, језеро Барје, кањон реке Вучјанке, Брестовачко језеро, 
планина Кукавица, хидроцентрала у Вучју из 1903. године и др.
                                                           

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1 соба

Хотел “Bella Nella“ **** 3.800

Хотел „АБЦ“ **** 5.950

Хотел “Бавка“ ** 4.240

Хотел „Грош“ ** 2.390

Гарни хотел „Bell Inn“ ** 4.200

Мотел „Предејане“ *** 3.300

смештај у 
преноћиштима ноћење у 1/1 соби 2.390 - 5.950
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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 Јустина Поповића, град југа и жутог цвећа, архитектуре, 
песме и игре, легенди и предања, гастрономије. У Врању се издвајају следеће 
амбијенталне целине: калдрмисана „Баба Златина улица“ са 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 обале Врањске реке. 

                                                      ПРЕНОЋИШТЕ  по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Royal Putnik“ **** 60 €

Хотел „Симпо-Пржар“ *** 2.700

Гарни хотел „М“ ** 1.970

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 1.500 (у селима у околини Краљева и Крагујевца) 
до 6.000 динара (у појединим селима у околини Крагујевца).

Град/
општина

села која се баве 
туризмом

пансион по 
особи у 1/2 

соби 
(у динарима)

туристичка организација

Ивањица

Лиса, Кушићи, 
Катићи, Међуречје, 

Девићи,
Дајићи, Куманица и 

др.

2.500 - 3.500
Ивањица

032/665 085
www.ivatourism.org

Крагујевац
Каменица,Горња 

Сабанта, Петровац, 
Лужнице

1.500-6.000
Крагујевац
034/335 302

www.gtokg.org.rs

Краљево Лопатница, 
Богутовац, Рудно 1.500 - 4.800

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

Топола

Топола, Овсиште, 
Липовац, Крћевац, 

Винча, Трнава, 
Божурња

1.800 - 3.000

Топола 
034/6814 172

www.topolaoplenac.org.
rs

Крушевац Липовац 4.500

Крушевац
037/445 180

www.turizamkrusevac.
com
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Доњи 
Милановац Црнајка 1.800

Доњи Милановац
030/591 400, 590 184 

www.toom.rs

Бор Горњане, Злот 3.500
Бор

030/459 020, 459 021
www.tobor.rs

Мало 
Црниће Kула 3.000

Мало Црниће
012/280 064

www.toomc.org

Ражањ Нови Брачин 2.000
Ражањ

037/3841 174
www.turizamrazanj.rs
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СОМБОР
Туристичка организација града Сомбора 
025/434 350
www.visitsombor.org

Сомбор је град богате културе, зеленила и спорта. Туристи могу да обиђу 
Градски музеј, Галерију Милана Коњовића, зграду Жупаније из 1808. године 
(у којој се налази највећа слика-уљe на платну у Србији), три најзначајнија 
сомборска трга-Трг светог Тројства,Трг св. Ђорђа и Трг Републике, „сомборски 
венац“ са црквама и Народним позориштем, Сунчаним сатом и др. У околини 
Сомбора туристи могу да посете „Дида Хорњаков салаш“ и „Наш салаш“ у 
Градини, Спомен музеј Батинске битке, ткачницу свиленог дамаста „Нови 
Новитет-Дунав“ у Бездану и етно куће у околним местима. Специјални резерват 
природе ‚‘Горње Подунавље‘‘ је отворен за посетиоце у Еко-центру ‚‘Карапанџа‘‘ 
код Бездана. Током зимске сезоне биће одржана манифестација ‚‘Сомборске 
зимске чаролије‘‘ у оквиру које ће бити приређени разноврсни програми, а у 
фебруару се прославља Дан града.

                                                           ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Гарни хотел „Barcode“ **** 3.850

Гарни хотел “Андрић“ *** 4.025

Мотел „Кнез Петрол“ ** 1.325

приватни смештај 1/2 соба по особи
2.000 - 3.500

(у зависности од услуге)

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

Оџаци се налазе  у западном делу Бачке, на обали Дунава. Место располаже 
одличним условима за одмор, рекреацију, лов и риболов. Туристи могу да 
посете Галерију „Св. Рафаила“, Галерију дечје графике ратовачке графичке школе 

МЕСТА НА ДУНАВУ
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Анкице Ижак, „Савићеве ветрењаче“, етно куће и српско –немачку етно кућу, 
Богојевачки рит, Музејску јединицу, као и бројне верске објекте. Кроз општину 
пролази бициклистичка рута „Еуро Вело 6“. Током зимске сезоне организују се 
манифестације 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

ПОЖАРЕВАЦ
Туристичка организација града Пожаревацa
012/221 941, 544 156
www.togp.rs

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

                                                           Цене услуге по особи дневно у динарима)

назив објекта 1/1 соба

Хотел „Дунав” *** 2.400

Хотел„Феникс“ *** 3.400

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

Бела Црква се налази 96км источно од Београда. Красе је 7 бистрих језера, а у 
непосредној близини су реке Нера, једина планинска река у Војводини, Караш 
и Дунав. 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 4 цркве. Најлепши поглед пружа се са видиковца 
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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. 

                                                           Цене 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. Од Београда је удаљено 120км. Кроз Велико Градиште пролази 
„Ђердапска магистрала“, важна саобраћајница овог дела Србије. 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 гастрономским 
специјалитетима овог краја. У градском парку постављено је клизалиште. 
17км од Сребрног језера налази се Рамска тврђава са музејском поставком. 
Ту су и бројни рибљи ресторани са свежом рибом. Већ дуже време постоји 
огромно интересовање за посету манастиру Нимник, као и присуству 
молебанима у испосници Свете Николине. 

                                             ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Гарни хотел „Danubia Park“ *** 4.400

приватан смештај у вилама, 
апартманима и кућама ноћење 

1.200 - 6.000 
(у зависности од 

врсте и категорије 
објекта и броја 

особа)
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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 4.600

Хотел „Golden Inn“ *** - Мајданпек 3.400

КЛАДОВО
Туристичка организација  општине Кладово
019/ 801 690
www.tookladovo.rs

Кладово је смештенo на обали Дунава, 10км низводно од ХЕ ,,Ђердап I“. 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.  У месту 
се налази музеј са експонатима из различитих периода и тврђава Фетислам 
из турског периода. Туристи могу да посете национални парк Ђердап, као и 
археолошке локалитете Лепенски вир, Трајанову таблу и остатке Трајановог 
моста. 

 ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Хотел „Aquastar Danube“ **** 42 €
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ПАЛИЋ
Туристичка организација града Суботице
024/753 111, 670 350
www.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. 
Новина од ове сезоне су бесплатне пешачке туре по Палићу, у организацији 
Туристичке организације града Суботице, које се одржавају сваке суботе 
са почетком у 17.00 часова. Полазна тачка за ове туре је простор испред 
туристичког инфо центра.

                                                                   ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба 1/2 соба

Хотел „Президент” **** 5.515 4.465

Гарни хотел „Palić Resort“ **** 9.900 6.450

Гарни хотел „Парк-Језеро” **** 4.669 3.669
Гарни хотел „Vila Milord Resort“ 
**** 7.675 5.497

приватни смештај преноћиште у 1/2 
соби, по особи 1.200-3.000

РУМА
Туристичка организација општине Рума
022/ 470 655
www.rumatourism.com

Рума је смештена у подножју Фрушке горе, близу раскрснице значајних путева 
и градова Београда и Новог Сада. Љубитељи природе, спорско-рекреативног 

ОСТАЛА МЕСТА



52

садржаја, лова и риболова могу да посете излетиште и језеро Борковац, 
заштићено станиште „Бара Трсковача“, ловиште „Каракуша“. Рума има богату 
историју, културне споменике и сакрално наслеђе. Важно место заузимају 
црквени објекти као верни и вечити чувари традиције народа настањеног 
на овом тлу. Посету у току зимских месеци употпуњују и догађаји попут 
„Божићне улице“ и традиционалног „Румског вашара“. 

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Врста објекта 1/1 соба

Хотел „Борковац“ *** 3.000

Гарни хотел "Garnet Event centar" **** 4.000

смештај у 
коначиштима и 
вилама

преноћиште у 1/1 
соби 

( у динарима)

2.000 - 4.000
(у зависности од 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. 
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 којима постоји „Јодна бања“. У њеној близини је 
Омладински спортски центар са затвореним олимпијским базеном. 

                                                                     
ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/1 соба

Преноћиште „Златна обала“ 1.800

„Салаш Вујић“ 1.300

Гостинска кућа „Мештер“ 2.500

смештај у вилама и 
апартманима

ноћење по особи дневно
(у динарима)

1.200-6.000 
(у зависности од 
врсте објекта и 

броја особа)
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НОВИ БЕЧЕЈ
Туристичка организација општине Нови Бечеј
023/773 522

Нови Бечеј се налази у Средњобанатском округу, на левој обали реке Тисе. 
Има повољан географски положај, на раскршћу је путева и на вештачком 
каналу Дунав—Тиса—Дунав . Посетиоци могу да обиђу музеј „Главашева 
кућа“, музеј старих трактора и заната „Жеравица“, музеј Котарка, остатке 
средњовековне романичке цркве Арача, слану мочвару Слано Копово. Ту 
су  и дворац „Соколац“, дворац ,,Hertelendi-Bajić”, „Бисерно острво“, марина 
Градиште, „стаза здравља“ и др.         

                                                                     ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Преноћиште „Азуцки“ 1.080

Хостел „ТОО Нови Бечеј“ 786

смештај у вилама и 
апартманима

ноћење по особи 
дневно

1.150 - 2.500 
( у зависности од врсте објекта 

и броја особа)

ЖАБАЉ
Туристичка организација општине Жабаљ
021/831 688
www.visitzabalj.org

Жабаљ се налази на 25км од Новог Сада и Зрењанина, 90км од Београда и 
100км од граничног прелаза Хоргош, те представља идеално место за викенд 
туристе. Путовање дуж тематске руте „Пут сира и меда“ је за све оне који желе 
да откривју нова места, културу, обичаје, нове атракције. Пчелари нуде више 
врста меда и пчелиње производе. Ту су и вински подрум, радионица за израду 
свилених бомбона, а може се уживати и у богатој понуди домаће хране и пића. 
Посетом цркви Вазнесења Господњег у Чуругу, туристи могу сазнати више о 
историји овог краја и видети чувени иконостас-рад Ђорђа Крстића. 

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба
Ресторан са преноћиштем  „Дебели 
лад“ 2.560
Ресторан са преноћиштем „Наша 
ловачка прича“ 1.260
Ресторан са преноћиштем  „Токо-
Боки“ - Чуруг 2.260
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Ресторан са преноћиштем „Тиха 
Тиса“ - Чуруг 1.200

приватан смештај у кућама за 
издавање и вилама 

преноћиште у 1/2 
соби, по особи

1.200-2.900

АЛИБУНАР
Туристичка организација општине Aлибунар
013/641 933

www.turistickaalibunar.rs

Општина Алибунар се налази у централном делу 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 пешачким и трим стазама и 
спортским теренима.

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Преноћиште „Гранд” 2.200

Преноћиште „Плава дама“ 1.700

ТИТЕЛ
Установа за заштиту природе „Тителски брег“
021/2962 177
www.titelskibreg.com

Захваљујући свом положају, са доминантним Тителским брегом над 
пространом равницом и рекама које га окружују, Тител је одувек био 
погодан Захваљујући свом положају, са доминантним Тителским брегом над 
пространом равницом и рекама које га окружују, Тител је одувек био погодан 
за насељавање. Посетиоцима је, уз претходну најаву, на располагању 
Установа за заштиту природе „Тителски брег“ са програмима посете 
одсецима и видиковцима Специјалног резервата природе „Тителски брег“ уз 
упознавање са вредностима подручја и причама о рађању легенди, тајнама 
„Сведок“ брда и шајкама.

ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба
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Преноћиште „Тиса” преноћиште 2.260

„Твид апартмани“ најам апартмана 2.500

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. Гости могу да посете стару хидро-централу из 1911. године, „Камени 
мост“, највећи једнолучни мост на Балкану, манастир Клисуру и др.

ПАНСИОН по особи дневно (у динарима)

Назив објекта 1/2 соба

Хотел „Президент“ **** 3.900

Хотел „Парк“ *** 3.900

Хотел „Катићи“ *** 4.100

Хотел „Јавор” ** 4.900 - 5.900

смештај у коначиштима пансион у 1/2 
соби, по особи

2.500 - 3.200

приватни смештај ноћење по особи
1.800 - 2.500

(у зависности од објекта)

МАЛО ЦРНИЋЕ
Туристичка организација општине Мало Црниће
012/280 164
www.toomc.org

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

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима) 

Назив објекта 1/2 соба

Преноћиште  „Луг“ 1.200

Преноћиште „Кристал“ 1.200

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, као и 
споменик кнегињи Милици. Спортско-рекреативни центар пружа одличне 
услове за припреме спортиста и омладинске кампове. За лагану рекреацију 
ту су обележене „Озонске стазе“. Манастири Љубостиња и Велуће привлаче 
највише туриста.  Трстеничко виногорје је највећи расадник винове лозе на 
Балкану. Захваљујући традицији и одличним природним условима, вина 
су изузетног квалитета. Неколико породичних винарија се бави винским 
туризмом, а локална вина се могу дегустирати и у трстеничким ресторанима. 
У Трстенику се 14. фебруара традиционално слави „Дан вина“.  Стопања је село 
са највећим бројем печењара по глави становника и препознатљиво је по 
увек свежем и врућем прасећем и јагњећем печењу.

                                                              ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

назив објекта 1/2 соба

Коначиште „Кула“ 1.250

приватан смештај 
у собама и 
апармтанима

ноћење по особи 
у 1/2 соби

2.400 - 3.600
(у зависности од врсте и 

категорије објекта)
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РАЖАЊ
Туристичка организација општине Ражањ
037/3841 174
www.turizamrazanj.rs

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 по пуковнику Рајевском из Толстојеве „Ане Карењине“ и 
исцелитељским моћима својих извора. 

                                                              НОЋЕЊЕ  по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Етно кућа „Хребељановић“                                     1.500

Етно газдинство „Стамболић“                                     2.500

ЉУБОВИЈА
Туристичка организација општине Љубовија
015/561 050
www.tolj.rs

Љубовија је смештена у Подрињу, на ушћу реке Љубовиђе у Дрину. Окружена 
је брдима Кик, Немић и Кршино брдо. Ово, претежно брдско-планинско 
подручје, пружа идеалне услове за развој сеоског туризма. Објекти за 
пружање услуга смештаја туристима налазе се у местима дуж обале Дрине и 
поседују изузетну понуду са богатом кухињом.

                                                                                       

ПАНСИОН  по особи дневно (удинарима)

Назив објекта 1/2 соба

Хотел „Дринска ласта“ ** 3.790

Етно село „Врхпоље“ 3.500

Етно село „Бок“ 3.600
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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 собама за смештај.
 
 Цена услуге по особи дневно ( у динарима)    

Назив објекта врста услуге 1/2 соба

Хотел „Опленац” *** преноћиште 3.500

смештај у 
коначиштима преноћиште у 1/1 соби 1.500-3.000

(у зависности од објекта)

приватан смештај преноћиште у 1/1 соби 720-1.200

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 је спомен соба „Рашка – 
ратна престоница Краљевине Србије 1915. године“ која представља сећање на 
одржавање седница Владе Краљевине Србије (укупно 11) 1915. године.
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ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Преноћиште „Konak Lux“ 1.800

Преноћиште „Јагњило“ 1.800

Коначиште „Караван“ 2.400

Етно кућа „Чакмара“ 2.500

Коначиште „Royal“ 2.000

БОЈНИК
Туристичка организација општине Бојник
016/820 316
www.tobojnik.rs

Бојник се налази на југу Србије и до њега се стиже из правца Београд – 
Ниш међународним путем Е-75. Од Београда је удаљен 290 км.  Оивичен је 
лесковачком котлином са југа и планином Радан са севера. Здрава средина, 
очувани природни еко системи, органска храна, разноликост етнографских 
и културних вредности највеће су атрактивности овог краја. Парк природе 
Радан планина пружа изазов је за планинаре. Током зимске сезоне, 
планинарско-бициклистички клуб „Змај са Радана“ организује „Божићни 
успон“ на један од врхова Радан планине, Мали Камен, са ког се пружа 
поглед на Косово и Метохију, Шар планину, Проклетије и др. Недалеко од 
Малог камена, на шумовитом врху Петрова гора налази се црква посвећена 
Св. Петру и Павлу.  Радан је познат и по неуобичајним појавама као што су 
„Узбрдна низбрдица“ и „Деливоде“. 

Цена услуге по особи дневно ( у динарима)    

Назив објекта 1/1особа

Преноћиште “Санторини Лукс" 1.600

СВРЉИГ
Центар за туризам, културу и спорт
018/821 059
www.kcsvrljig.rs, www.kcsvrljig.360.rs

Сврљиг располаже повољним географско-саобраћајним положајем, јер се 
налази na 20км од коридора 10 и 40км од Старе планине.  Сврљишке планине 
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погодне су  за рекреативне активности, као што су планинарење, пешачење, 
бициклизам, сакупљање лековитог биља, а значајан су потенцијал за развој 
ловног туризма. На подручју општине постоји неколико пећина од којих се 
својим лепотама истичу Преконошка пећина, Попшичка пећина и пећина 
Самар, где се налази и прераст Самар – природни камени мост. Нишевачкa 
клисурa, почетни део Сврљишке клисуре представља омиљено шеталиште 
свих туриста који посећују овај крај.  Стазе воде старим римским путем до 
пробоја Сврљишког Тимока, купалишта Бањица, средњeвековног Сврљиг 
града.
Културно наслеђе карактерише се богатством и разноврсношћу културно-
историјских споменика, значајним археолошким налазиштима са траговима 
праисторије, антике и средњег века, знаменитим местима и грађевинама 
сакралног и световног карактера. Манастир Св. архангела Гаврила у 
Пирковцу центар је верског туризма овог краја. Експонате Завичајне 
музејске збирке заинтересовани могу погледати у просторијама Центра за 
туризам, културу и спорт у Сврљигу. Током зимске сезоне у оквиру Божићног 
фестивала, сви посетиоци могу уживати у најразличитијем културно-
уметничком програму који организује сам Центар. 

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/1 соба

„Круна“ 1.500 – 2.500

„Златни Тимок Ројал“ 1.500 – 2.500

„Капија Сврљига“ 1.500 – 2.500

приватан смештај  преноћиште у 1/2 соби, 
по особи 1.300 - 1.860

СУРЧИН
Туристичка организација градске општине Сурчин
011/8403 999
www.tosurcin.org

Уљуљкана у Сремску равницу, омеђена реком Савом, на око 15км 
северозападно од центра Београда, налази се најмлађа београдска општина - 
Сурчин. Једина је општина до које се може доћи копном, са воде и из ваздуха, 
јер се на подручју Сурчина налази и аеродром „Никола Тесла“. Чињеница да 
50км реке Саве пролази кроз општину искоришћена је у циљу повезивања 
наутичког и копненог туризма. У Бољевцима је смештено наутичко село 
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„Бисер“, туристички комплекс од 16 кућица на води, идеално место за 
одмор, рекреацију, риболов. Туристи могу да посете Музеј ваздухопловства, 
манастир Фенек, рибњаке Бечменску бару и Живачу, винарију „Секулић“, етно 
кућу “Стајков”, коњички клуб „Сремац“, салаш „Стремен“, Бојчинску шуму и др. 
 

ПРЕНОЋИШТЕ по особи дневно (у динарима)

назив објекта 1/2 соба

Гарни хотел „Airport“ *** 1.400

Гарни хотел „China town“ ** 5.500 

Апартманско насеље „Клуб С“ **** 4.400

Преноћиште „Романија“ 2.400
Туристички комплекс „Queen“ - 
Добановци 4.000

Наутичко село „Бисер“ - Бољевци 2.000

„Бојчинске брвнаре“ - Прогар 2.000
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