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Камп Златибор се налази у југозападној Србији, 
230km од Београда, 240km од Подгорице и 185km од 
Сарајева. Смештен је поред магистралног пута 
Београд-Црногорско приморје, у близини хотела 
Зеленкада, 500 метара од центра туристичког насеља 
Златибор. Састоји се од 60 камп јединица и више 
локација за шаторе, у прелепој боровој шуми 
површине 2ha. Категорисан је са 3 звездице.
Камп поседује заједничку просторију за боравак 
гостију, пригодне садржаје за децу на отвореном, 
рецепцију, кухињу са пратећом опремом, простор за 
прање веша и одржавање хигијене, унутрашње и 
спољашње туш кабине, летњиковац, простор за 
одлагање смећа, уређај за пражњење отпадних вода, 
као и простор за прање возила. У кампу је доступан 
телефонски прикључак и бежични интернет.
Свака парцела има прикључке за воду и струју, а 
обезбеђен је и довољан број паркинг места. У 
летњиковцу је гостима доступан роштиљ са пратећом 
опремом. Поред камп јединица, гостима су на 
располагању и 20 лежаја у 10 соба. Сви садржаји су 
прилагођени особама са посебним потребама.
Посетиоци кампа на располагању имају све благодети 
Златибора, од активног одмора и златиборских 
специјалитета до бројних могућности за дневне 
излете у околини (Ски центар Торник, Парк природе 
“Мокра гора”, Дрвенград на Мећавнику, етно село 
Сирогојно, Стопића пећина...). Ово је дестинација 
идеална за планинаре и бициклисте. У близини је и 
Рибничко језеро погодно за пецање (богато сомом, 
шараном...)

“Zlatibor” Campsite is located in the South-West Serbia, 
230 km from Belgrade, 240km from Podgorica and 185km 
from Sarajevo. It is located near the Belgrade-Montene-
grin Coast Highway, nearby the “Zelenkada” Hotel, some 
500 meters from the very center of the Zlatibor tourist 
se�lement. It has 50 camp units and several tent 
locations within the exceptionally preserved natural 
environment with total area of 1.5 hectars. It meets the 
3-star standards. 
The Campsite has a common room for guests, reception 
area, kitchen with auxiliary equipment, room for laundry 
washing and hygiene maintenance, inside and outside 
shower-cabins, summer co�age, waste disposal area, 
wastewater discharge device as well as the areа for 
vehicles washing. The Campsite avails of telephone 
connection and has access to wireless Internet. 
Each parcel has water and energy connections as well as 
suffi cient number of parking lots. The summer co�age 
provides guests with access to grill and accompanying 
accessories. In addition to camp units, there are 20 beds 
in 10 rooms for guests. All the contents are adapted to 
persons with special needs.
Visitors to the camp have at their disposal all the benefits 
of Zlatibor, from active holidays and Zlatibor specialties 
to numerous possibilities for day trips around (ski center 
Tornik, Nature Park "Mokra Gora", Drvengrad on 
Mecavnik, ethno village Sirogojno, Stopica cave...). This 
is an ideal destination for hikers and cyclists. Also 
nearby is Ribničko lake suitable for fishing (rich in 
catfish, carp ...)


