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Х О Т Е Л  Т О Р Н И К
„Grand & Sky hotel Tornik“, једини хотел са 5* на Златибору, је прави избор за оне који желе да доживе ову дестинацију на 
потпуно нов начин. Богата понуда за госте различитих афинитета и узраста, услуга на највишем нивоу и ентеријер 
попут оних у најлуксузнијим светским хотелима, учиниће ваш одмор савршеним.

Гости овог грандиозног објекта који се налази на 600 м од центра Златибора, имају прилику да уживају у бројним 
садржајима укључујући ресторан, лоби и вински бар, конгресне дворане, као и изузетно атрактиван Спа и Велнес 
центар са два затворена базена, дечијим базеном, релакс собом са хималајском сољу, турском, финском и био сауном, 
руску бању, тепидаријуме, лаконијум, седам соба за масажу и веселе тушеве. Током летњих месеци гости могу да 
проведу пријатне тренутке на тераси са предивним панорамским погледом на планинске врхове Торника.

Почетком 2020. године Гранд хотелу Торник придружио се новоотворени хотел, „Tornik Sky“ са ротационим рестораном 
који се са својих 650 м2 сврстава међу највеће на свету, одакле се види читава панорама Златибора. Ротирање ресторана 
је без шума и вибрација, а посебну пажњу привлаче уметничке слике свих ктитора кроз историју Србије, у природној 
величини, као и мапа Душановог царства.

+381 (0)3 1  3 1  55 800
o �ce@hote l torn ik . r s
w w w.hote l torn ik . r s
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УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 356 // Двокреветних 269 | Апартмани 85 | Собе за особе са инвалидитетом 2
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ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан 7/1072
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
Кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска



HOTEL  ZL AT IBOR MOUNTAIN  RESORT &  SPA
„Hotel Zlatibor Mauntain resort & Spa“ се налази у самом центру Златибора и представља комплекс инспирисан природом 
и потребом за истинским одмором и уживањем. Нови хотел представља идеалан спој удобног, комфорног и 
релаксирајућег смештаја са духом традиције и сјајем савременог луксуза, уз све чари планинског амбијента. 
Најмодерније дизајниране собе, уз употребу најквалитетнијих материјала, ту су да створе доживљај потпуне хармоније 
и спокоја, док ће особље, већ познатог ланца ресторана дати све од себе да гости искусе кухињу Златибора кроз 
савремену призму модерних начина припреме.

Нови објекат на Златибору располаже са 150 соба и апартмана у хотелском делу и 100 апартмана у апартманском делу 
објекта. Оно што се посебно издваја у овом објекту су модеран велнес и спа центар који ће се простирати на око 4000 
квадратних метара и у оквиру кога ће се поред три базена налазити и био, инфра, финске и слане сауне, парно купатило, 
тушеви доживљаја, као и ВИП спа. Гостима ће бити на располагању и два ресторана, лоби бар, сале за билијар и куглање 
које ће бити опремљене чак и за професионалне мечеве, као и најсавременија играоница за најмлађе.

+381 (0)3 1  3 1  50 500
o �ce@hote lz la t ibor-resor t . com
www.hotelzlatibor-resort.com
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ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА
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сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

Hotel Zlatibor Mountain Resort & Spa



ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА
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фитнес центар
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ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

Х О Т Е Л  П А Л И С А Д
Хотел Палисад 4* смештен је у "срцу" Златибора, на најлепшем делу златиборске висоравни, надомак језера. Изграђен је 
1965. године и као дугогодишњи лидер по оствареном броју ноћења у току године, представља водиљу континенталног 
туризма и препознатљив симбол Златибора.

Данас је то модеран комплекс који нуди врхунску услугу, квалитетан смештај и велики избор садржаја за рекреацију, 
одмор и анимацију. Ентеријер представља спој природног амбијента, најквалитетнијих материјала и модерног стила, који 
ће улепшати боравак у хотелу. Посебну вредност даје уникатно осмишљен амбијент у ком гости имају јединствену 
прилику да уз чашу доброг вина уживају у најпознатијим делима српског сликарства 19. и 20. века.

Хотел располаже са 211 смештајних јединица укупног капацитета око 450 лежаја. У оквиру хотела налази се релакс центар 
са хидро-масажним базеном, фитнесом, теретаном, финском сауном, козметичким и фризерски салоном, као и центром за 
масажу. Хотел поседује два конгресна центра, са неопходном аудио и видео опремом и техничком подршком. Гостима су на 
располагању и услуге у хотелском ресторану, Гастро и винском бару, а за најмлађе је уређена играоница.

Хотел је идеалан за смештај спортиста током припрема јер поседује фудбалске терене (природна и вештачка подлога) као 
и тениске терене.

www.zlatibor.org.rs

+381 (0)3 1  8 41 151
prodaja@pal i sad . r s
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УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 211 // Двокреветне 134 | Трокреветне 62 | Апартмани 15
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Х О Т Е Л  М О Н А
Хотел Златибор МОНА 4* налази се у самом центру Златибора, у непосредној близини свих садржаја овог 
туристичког центра.

Хотел располаже са 120 смештајних јединица распоређених у собе (стандард, комфорт и супериор) и апартмане 
(класик и „Мона“) укупног капацитета 300 кревета. Сам ентеријер хотела представља спој традиционалног и новог 
доба у коме преовладавају равне форме и палета топлих валерских тонова. Лада Бар, Ресторани Перун и Вила, 
апарутив бар, велнес центар и разноврсна понуда соба и апартмана, својим дизајном и опремљеношћу пружају 
могућност да се гост одвоји од свакодневних проблема и препусти одмору.

Велнес центар се простире на 1200 м² обухвата простор са саунама и парним купатилом, базеном за пливање и 
топлим базенима за опуштање, фитнес центром и посебним просторијама за масаже и третмане. У оквиру објекта се 
налази и конгресни центар Коледо капацитета до 500 места. По потреби овај мултифункционални простор се може 
поделити у две или три независне целине. Такође за потребе организовања скупова постоје и две мање бизнис сале 
са по 20 места. Посебну целину чини играоница за децу Моница где се повремено организују и дечије представе.

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 120 // Двокреветних 61 | Трокреветних 52 | Апартмани 7
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Х О Т Е Л  О Л И М П
Хотел Олимп 4* налази се на самом улазу у Златибор и истински представља праву капију познатог туристичког места. 
Налази се поред магистралног пута Београд - Јужни Јадран. Захваљујући предивној локацији и реномеу места коме 
припада, хотел својим гостима нуди природни амбијент, јединствени доживљај, гостопримство, комфор и удобност.

Пространост и ентеријер окупан светлошћу је нешто заједничко за целокупан смештајни капацитет. Хотел Олимп је 
први еколошки хотел у Србији примењујући најсавременије еко-технологије и стандарде попут соларне енергије и 
грејање читавог објекта помоћу топлотних пумпи.

Хотел располаже са 43 смештајне јединице од чега су 36 соба (стандард, стандард – лукс и лукс) и 7 апартмана (6 апартмана 
и апартман „Олимп“), укупног капацитета 100 лежаја. У хотелу гостима је на располагању кафе бар, фитнес, билијар клуб, 
стони тенис, конгресна сала са 100 места, мања сала са 30 места, аперитив бар, ресторан и дечија играоница...

Нова понуда хотела је савремени и Велнес и спа центар „Хедона“ место које гостима нуди велики избор садржаја за 
опуштање и постизање потпуне удобности: затворени базен са ђакузијем, теретана, парно купатило, финска сауна, 
биосауна, калдаријум, масаже, третмани лица и тела. У врелим летњим данима гостима су на располагању отворени 
олимпијски и дечији базен.

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА
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УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 43 // Двокреветних 36 | Апартмани 7
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ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА
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Х О Т Е Л  Б У К Е Т
Хотел Букет 4* се налази недалеко од језера у мирном делу Златибора, ушушкан у борову шуму. Близина спортске 
хале и спортских терена нуди врхунске услове за учеснике спортских припрема. идеално је место и за љубитеље 
пешачења и активног одмора јер велики број тих садржаја се налази у непосредној близини објекта. Конгресна сала 
хотела, капацитета 80 места и пратећи простори идеални су за учеснике стручних скупова, конгреса и семинара.

Модерно уређен и опремљен, савршено одговара захтевима савременог госта, а погодан је за удобан боравак свих 
генерација. Хотел располаже са 25 апартмана и 20 соба укупног капацитета 115 особа.

Гостима су на располагању ресторан са летњом баштом, лоби бар, дечија играоница, теретана са савременим 
справама погодним за припрему врхунских спортиста и паркинг процтор са 40 паркинг места и 16 паркинг места у 
подземној гаражи.

Велнес центар се простире на 800 м² и обезбеђује потпуно уживање и релаксацију: са два базена од којих је један 
пливачки, а други неправилног облика са сланом водом,пространим ђакузијем који могу користити 12 особа, 
финском и био сауном, сланом собом, парним купатилом, собама за масажу, четири тепидаријума, воденим креветом 
за масажу и другим погодностима, представља својеврсну оазу истинског хедонизма.

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 45 // Једнокреветних 20 (француски) | Апартмани 25

Pozorište Učionica Bord Banket KoktelU

Koledo 80 70 45 70 50 100

Raspored
stolica

Ime sale Pozorište Učionica Bord Banket KoktelU

Kongresna

Raspored
stolica

Ime sale

ХОТЕЛ БУКЕТ



ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан 1/40
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан 1/80
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
Кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

+381 (0)3 1  8 4 6 3 7 1  
in f o@hote l id i la . com
w w w.hote l id i la . com

+3 8 1 (0)3 1   8 4 51  51

w w w.ho te lmir z la t ibor. com
in f o@hote lmir z la t ibor. com

хотел располаже са две конгресне сале од 50 и 90 места

www.zlatibor.org.rs

Х О Т Е Л  И Д И Л А
Хотел & Спа Идила је савремен туристички објекат високе 
категорије, који се налази у самом центру Златибора, у 
непосредној близини свих садржаја потребних за пријатан 
боравак гостију, али ипак изолован од буке и градске гужве.  
Хотел & Спа Идила ће своје госте очарати модерним ентеријером 
и највишим нивоом услуге и садржаја. Идеалне услове за одмор 
од свакодневног стреса, мир и тишина, породично дружење и 
релаксацију, лагане шетње и посета излетиштима, прославе и 
дружења, као и опуштање у фитнесс и спа центру гости могу 
пронаћи управо у овом хотелу.

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 18
Двокреветних 13 | Апартмани 5

За потребе организовања семинара могуће је користити 
простор ресторана који се у том приликом адаптира као 
конференцијска сала са свом потребном аудио и видео 
опремом и техничком подршком.

Х О Т Е Л  М И Р
Хотел Мир налази се у најмирнијем делу туристичког центра, на 
свега десетак минута лагане шетње од центра насеља. Хотел је 
идеалан за одмор и опуштање, а гости се могу у потпуности 
опустити у пространим и удобним собама и апартманима са 
невероватним погледом. Гостима је на располагању и савремени 
фитнес центар са салом за вежбање и теретаном, спа центар са 
сауном, ђакузијем и базеном, а за најмлађе ту је и модерно 
опремљена играоница за децу.

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 32
Једнокреветних 5 | Двокреветних | 12
Трокреветних 7 | Апартмани 8



ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан 1/45
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
Кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

платно
пројектор
Кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

+381 (0)3 1  8 4 5 300
hote l i r i s z la t ibor@g mai l . com
www.hoteliriszlatibor.rs

+381 (0)3 1  8 4 8 005
hote l@mons-z la t ibor.com
w w w.mons-z la t ibor.com

Хотел располаже са једном салом за састанке од 40 места

www.zlatibor.org.rs

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 28
Двокреветних 7 | Трокреветних 11 | 
Апартмани 10

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 21
Апартмани 21

Х О Т Е Л  И Р И С
Хотел Ирис се налази у срцу Златибора, непосредно поред цркве, на 
само пар минута хода од језера и Краљевог трга. Окружен боровом 
шумом, одише топлином и пружа незаборавне тренутке мира и 
тишине. Хотел је изграђен у планинском, модерном стилу, а услуга 
и садржај хотела омогућавају потпуни доживљај свих чари ове 
планине. Гости хотела чари ове планине најбоље ће искусити 
уживајући у златиборским специјалитетима у ресторану хотела са 
уникатном летњом баштом и фонтаном у виду потока. За 
релаксацију и опуштање ту је  фитнес, велнес и спа центру хотела, 
где гости могу уживати и опустити се у базену, сланој соби, сауни и 
масажама или у савремено опремљеној теретани. Хотел располаже са једном конгресном салом од 50 места.

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан 1/70
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

Х О Т Е Л  М О Н С
Монс Хотел и Апартмани налазе се поред Цркве у самом центру 
Златибора, на 300 метара од језера, у непосредној близини 
фудбалских и тениских терена. Изолован од буке, са модерним 
ентеријером, квалитетном понудом и највишим нивоом услуге, 
Монс представља право место за одмор и уживање свих генерација. 
Све смештајне јединице су опремљене по високим стандардима и 
савршен су избор за преноћиште и одмор гостију.  Хотел располаже 
се 21 савремено опремљених апартмана укупног капацитета 87 
лежаја. Гостима су на располагању и кафе ресторан, велнес спа 
центар (ђакузи, топла клупа, сауна и слана соба), просторије за 
масажу, теретанa, дечja играоницa и "ФАН зонa", малa салa за 
конференције. 



ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан 1/30
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
Кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

+381 (0)31 841 386
recepcija.president@gmail.com
www.hotel-president.rs

+381 (0)3 1  8 4 5 6 4 4
in fo@ sims ir. r s
w w w. s ims ir. r s

www.zlatibor.org.rs

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 15
Двокреветних 8 | Трокреветних 1 | Апартмани 6

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 19
Једнокреветних 5 | Двокреветних 6
Трокреветних  1 | Апартмани 7

G A R N I  H O T E L
P R E S I D E N T

„Garni hotel President“ се налази у мирном и зеленом окружењу, на 
сунчаној падини насеља Камаљ. Кућна атмосфера овог хотела, с 
тишином којом зрачи, попут његовог окружења, представљају 
идеално место за све који беже од свакодневнице и брзог ритма 
живота у другачији, опуштенији свет. Ентеријер хотела одговара 
највишим стандардима, с акцентом на функционалности и 
удобности. У прелепом погледу на борову шуму гости могу 
уживати са сопствене терасе и уз јутарњу кафу удахнути душу 
Златибора. Хотел располаже сiа једном малом банкет салом 

са 12 места

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан 1/32
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
Кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

ГА Р Н И  Х О Т Е Л
Ш И М Ш И Р

Гарни хотел Шимшир налази се у самом центру Златибора, поред 
аутобуске станице, ски стазе Обудојевица, као и свих садржаја 
овог туристичког центра. Све собе и апартмани су модерно 
опремљени, и поседују кабловску телевизију, бежични интернет 
и мини бар. Поред смештаја гостима је на располагању и услуга 
доручка која је на бази шведског стола. Гости могу користити и 
услугу доручка која је на бази шведског стола, а на располагању 
су им и кафе бар са прелепом летњом баштом, теретана, дечија 
играоница, паркинг и гаража. Комплетан објекат је обезбеђен 
видео надзором.

Хотел располаже са једном салом од 25 места



+381 (0)65 846 00 84
o�ce@hotelzelenkada.rs
www.hotelzelenkada-zlatibor.com

www.zlatibor.org.rs

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 49
Двокреветних 45 | Апартмани 4

Хотел располаже са једном малом банкет салом 
од 20 места.

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан  1/150
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
Кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

ХОТЕ Л ЗЕ ЛЕНК А Д А
Хотел Зеленкада је један од првих изграђених хотела на 
Златибору. Препознатљив је по свом необичном изгледу, као и 
по љубазном особљу.  Хотел је идеалан за смештај породица, 
индивидуалних гостију, гостију у пролазу, група, али и деце на 
рекреативним наставама, као и екскурзијама. Са аутентичним 
шармом планинског амбијента, хотел је смештен на само 
неколико стотина метара од туристичког центра Златибор. 
Гостима је загарантован миран боравак са веома лепим 
погледом са једне стране на простране ливаде и шуму, док је са 
друге стране прелеп поглед на центар планине.

+381 (0) 31 555 31
recepcija@hotelagape.rs
www.hotelagape.rs

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 37
Једнокреветних 4 | Двокреветних 9
Трокреветних 6 | Апартмани 12 | Породичне 6

Објекат располаже са пет конгресних сала од 30 до 50 места

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

HOTEL AGAPE
Хотел Агапе 3* се налази на самом уласку у туристички центар 
Златибор, недалеко од главног кружног тока. Поред модерно 
опремљеног велнес и спа центра, гостима је најомиљенија и летња 
тераса хотела са које се пружа предиван поглед на планинске 
падине. Поред модерно опремљених соба и апартмана гостима су 
на располагању бесплатан паркинг, дечја играоница, ресторан, 
кафе бар, сала за састанке, теретана, велнес и спа центар.  Хотел је 
идеалан за одмор, али и одржавање пословних скупова.



+381 (0)31 841 181
www.dunavturist.rs
info@dunavturist.rs

+ 381 (0)31 841 369
www.usob.rs
studensko@gmail.com

www.zlatibor.org.rs

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 31
Двокреветних 14 | Трокреветних 10
Апартмани 7

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 150
Једнокреветних 25 | Двокреветних 80
Трокреветних 4 | Апартмани 41

Одмаралиште располаже са једном већом конгресном салом 
од 150 места и малом банкет салом од 12 места

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан 1/110
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

Одмаралиште располаже са три конгресне сале од 60 до 280 места

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан 1/110
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
Кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

О Д М А РА Л И Ш Т Е
Д У Н А В

У самом центру Златибора, ушушкано у зеленом појасу борове 
шуме и са излазом на главно туристичко шеталиште, налази се 
одмаралиште Дунав место где можете уживати, релаксирати се 
али и успешно реализовати неке од пословних обавеза. 
Одмаралиште Дунав представља модеран објекат који са својим 
капацитетима и опремом гостима пружа комплетан угођај, 
било да се ради о одмору или пословном путовању. Гостима су 
на располагању  фитнес и велнес центар, као и мала дечија 
играоница.

ОДМАРА ЛИШТЕ
РАТКО МИТРОВИЋ

Студенско одмаралиште Ратко Митровић на Златибору представља 
комплекс од 4 виле које се налазе у боровој шуми недалеко од 
центра Златибора, а пружа изузетне услове за одмор гостију, али и 
организовање спортских такмичења, скупова и семинара. 
Располаже са собама и апартманима модерно опремљеним и 
представља праву оазу мира и место за одмор свих генерација. Дух 
златиборског краја гости могу осетити уживајући у јелима 
припремљеним у ресторану одмаралишта, а слободно време 
провести на теренима за мале спортове који се налазе у оквиру 
комплекса.





Златибортурс                031 845 957 | 063 245 943 

Златибор турист           031 841 230

Елита                                                     031845 541

Мирос                                                  031 845 000

Златиборски конак   031 848 488 | 063 848 00 88

Тренди травел              031 848 550 | 069 752 072

Тас                                  031 845 352 | 063 607 197

Дабић турс                                          031 845 226

Мимекс плус                                     060 525 21 01

Анитурс                         031 841 855 | 063 640 543

Агенција ГОРГ                                  064 616 69 79 

Навигатор                   031 845 570 | 065 860 11 68 

Моникс                           031 845 500 | 031 845 505

Туристичка организација Златибор 031 841 646

ТОЗ - Инфо центар                              031 845 103 

Музеј "Старо село" Сирогојно        031 3802 291
                                                            031 3802 586 

Ски центар Торник    031 315 0004 | 031 315 0005

Стопића Пећина                                  031 583 377

ТУ Гостиље                   031 870 002 | 069 200 49 85 
                                                                  065 87 000 20

ТУ Јабланица                                   064 880 61 86 

ТУ Змајевац - Рожанство                   031 835 041

ТУ Сирогоно - Буквица                     064 15 44 302
                                                             060 31 00 693 

ТУ Сердар Чајетина                         064 188 98 55

ТУ Голово                                          064 122 17 45 

ТУ Трипкова                                     064 31 021 72

ТУ Мушвете                                       064 96 402 93

ТУ Љубиш                                         069 220 20 10

ТУ Водопад                                      064 897 00 02

Сирогојно компани д.о.о.                 031 3802 011 

Т УРИСТИЧКО ПОСРЕДОВАЊЕ

Т УРИСТИЧКЕ АТРАКЦИЈЕ
И УДРУ ЖЕЊА



+381 (0)31 841 181
recepcija@trkzlatibor.rs
www.trkzlatibor.rs

+381 (0)31 597 597
o�ce@cigota.rs
www.cigota.rs

www.zlatibor.org.rs

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 41
Једнокреветних 9 | Двокреветних 13
Трокреветних 7 | Апартмани 12 

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 168
Једнокреветних 66 | Двокреветних 78
Апартмани 24

Објекат не располаже са класичном салом за састанке већ
простор спортске хале се може прилагодити тим потребама
и преуређује се као сала за састанке до 1000 места.

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан 1/120
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

Објекат располаже са три конгресне сале од 50 до 350 места.

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан 2/250
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
Кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

Т УРИСТИЧКО
РЕКРЕАТИВНИ

КОМПЛЕКС ЗЛАТИБОР
Туристичко рекреативни комплекс Златибор (пансион 3*) налази 
се свега стотинак метара од језера и центра Златибора, на 
пешачкој стази здравља, окружен је бројним спортским 
садржајима (тениски и фудбалски терени, базен...). Овај објекат је 
јединствен на Златибору јер поред смештајног дела у свом саставу 
поседује и спортску дворану, али и обезбеђен велики паркинг за 
аутомобиле и аутобусе. Објекат је идеалан за госте који долазе на 
одмор, спортске екипе, учеснике конгреса, као и полазнике 
спортских кампова.

СПЕЦИЈА ЛНА
БОЛНИЦ А ЧИГОТА

Специјална болница "Чигота" је специјализована установа која се 
бави лечењем болести штитасте жлезде и болести метаболизма, а 
уједно је развила и туристичку делатност. Поред медицинског 
има и хотелски део у коме се смештају гости који боравком у 
Чиготи, одмарајући се, желе да поврате равнотежу духа у тела. 
Прави рај за посетиоце представља савремени велнес и релакс 
центар у коме гости могу уживати у затвореном полуолимпијском 
базену, финској сауни, парном купатилу, руској купки и сланој 
соби, разноврсним третманима лица и тела или у модерно 
опремљеној теретани.



+381 (0)31 841 230
kraljevikonacizlatibor@gmail.com
www.kraljevikonaci.rs

+381 (0)31 848 600
recepcija@zlatiborskikonaci.com
www.zlatiborskikonaci.com

www.zlatibor.org.rs

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 26
Апартмани 1/3 1 | Апартмани 1/4 6
Апартмани 1/5 3 | Апартмани 1/6 10

 

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 151
Двокреветних 54 | Трокреветних 41
Апартмани 56

Објекат располаже са једном салом са 30 места

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

К РА Љ Е В И  К О Н А Ц И
На централном златиборском платоу уз саму обалу језера, 
смештено је апартманско насеље Краљиви конаци. Апартманско 
насеље окружено је боровом шумом, са прелепим цветним 
алејама и уређеним простором, пружа прави угођај свим 
гостима. У сколпу апартманског насеља, могућа је пансионска 
исхрана у ексклузивном ресторану „Гранд Језеро“ који својим 
амбијентом и националном кухињом задовољава и највеће 
гурмане.

З Л АТ И Б О Р С К И
К О Н А Ц И

Апартманско насеље Златиборски конаци смештено је на 1.300 
метара од центра Златибора, на само 20 минута лаганог хода. На 
уређеној површини од око три хектара простире се велики број 
конака са модерно уређеним апартманским јединицама различите 
површине и дизајна. Поред смештаја  нуди и услуге савременог спа 
центра, ресторан и играоницу за децу. Са својим садржајем и нивоом 
услуге, Златиборски конаци представљају право место за одмор и 
уживање.

*За потребе организовања семинара могуће је користити 
простор ресторана који се у тим приликама адаптирају као 
конференцијске дворане са видео и аудио опремо и техничком 
подршком.



+381 (0)31 310 1000
info@vipcasaclub.rs
www.vipcasaclubzlatibor.rs

+381 64 64 52 863
o�ce@aparthotelzlatibor.com
www.aparthotelzlatibor.co

www.zlatibor.org.rs

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 101
Апартмани 101

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 48
Једнокреветних 8 | Двокреветних 8
Апартмани 32

Објекат располаже са 2 конгресне сале од 20 и 50 места.

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

Објекат располаже са једном мањом салом за састанке
капацитета 30 места.

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

VIP CASA CLUB
У самом центру Златибора, далеко од свакодневице, створена је 
оаза мира и тишине, саткана од идиличних предела, вина, хране и 
музике. Комплекс чине четири луксузно опремљене виле - Вила 
Пахуља, Вила Јела, Вила Вина и Вила Искра са мноштвом модерно 
опремљених апартмана, хотелском услугом и богатим пратећим 
садржајем. Поред луксузног смештаја, гостима су на располагању 
Велнес и спа центар и винарија која представља праву оазу 
задовољства за љубитеље доброг вина и укусних залогаја.

ALL SEASONS
RESIDENCE

“All seasons residence” је нови комплекс апартмана смештених на 
идеалној локацији, на само пар минута лагане шетње од језера и 
Краљевог трга, у мирнијем делу Златибора непосердно поред 
борове шумице. Комплекс чини пет зграда са преко 60 комплетно 
опремљених апартмана за угодан боравак госта. Гостима су на 
располагању и бесплатан паркинг, фитнес центар опремељен са 
најсавременијим справама за вежбање, салон лепоте, а за најмлађе 
обезбеђени су реквизити за зимске чаролије и играоница.



www.zlatibor.org.rs

+381 31 845 103
info@zlatibor.org.rs
www.zlatibor.org.rs

КОНАЧИШТЕ
КУЛТ УРНИ ЦЕНТАР

ЗЛАТИБОР
Културни центар Златибор налази се на свега стотинак метара 
од самог центра туристичког насеља, изолован од главних 
саобраћајница, а ипак у њиховој непосредној близини.  У саставу 
објекта Културног центра Златибор налази се и коначиште које 
располаже са 8 соба и 4 апартмана укупног капацитета 28 
лежаја. Ушушкан у боровој шуми, изолован од градске гужве 
идеалан је за  одмор, али и за одржавање пословних скупова. У 
оквиру објекта налази се и позоришна (биоскопска) сала, 
галерија, библиотека, као и две сале за конференције.

УКУПАН БРОЈ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА: 12
Двокреветних 8 | Апартмани 4

Објекат располаже са 3 конгресне сале капацитета 
од 20 до 280 места.

ОПРЕМЉЕНОСТ ХОТЕЛА

ОПРЕМЉЕНОСТ СОБА

ресторан
бизнис центар
фитнес центар
спа центар 

платно
пројектор
кабине за превођење

клима уређаји
микрофони
регистрациони пулт

гардероба
интернет
дневна светлост

интернет
телефон
сеф

фен
пегла

базен
салон лепоте
мењачница
паркинг

гаража
rent a car
сервис за прање
и пеглање

ОПРЕМЉЕНОСТ САЛЕ ЗА САСТАНКЕ

клима уређаји
телевизор
IPTV, Сателитска

CENTRAL INN ZLATIBOR
Тржни центар бб, Златибор
+381 65 900 11 50
office@centralinnzlatibor.com
www.centralinnzlatibor.com

АПАРТМАНСКИ КОМПЛЕКС
ТИТОВА ВИЛА ЗЛАТИБОР
Кириџијска 72, Златибор
+381 69 111 29 68
recepcija@titovavilazlatibor.rs
www.titovavilazlatibor.rs

ПРЕНОЋИШТЕ СА ИСХРАНОМ 
АЛИБИ
Тржни центар бб, Златибор
+381 31 842 000
info@alibizlatibor.com
www.alibizlatibor.com

ОДМАРАЛИШТЕ
СУНЧАНИ БРЕГ
Панта Мијаиловића бб, Златибор
+381 31 841 584
maxicamp@eunet.rs
www.suncanibreg.com

КОНАЧИШТЕ 
БРАЋА СЕКУЛИЋ
Насеље Обудојевица бб, Златибор
+381 31 841 864
zdanje@mts.rs
www.bracasekulic.co.rs

КОНАЧИШТЕ ДАБИЋ
Ерска 14, Златибор
+381 64 122 18 31
pansiondabiczlatibor@gmail.com
www.dabic.rs

КОНАЧИШТЕ СУНЦЕ
Кириџијска бб, Златибор
+381 64 643 16 60
suncezlatibor@gmail.com 
www.konacistesunce.rs

КОНАЧИШТЕ КРИСТАЛ
Нарциса 1, Златибор
+381 31 841 945
kristalzlatibor@gmail.com
www.kristalzlatibor.com

КОНАЧИШТЕ СПОРТ-ТРИМ
Караула 15, Златибор
+381 31 3843 043
sporttrim@gmail.com, 
office@sporttrimzlatibor.rs
www.sporttrimzlatibor.rs

КОНАЧИШТЕ СПОРТ-ТРИМ
Караула 15, Златибор
+381 31 3843 043
sporttrim@gmail.com, 
office@sporttrimzlatibor.rs
www.sporttrimzlatibor.rs

КОНАЧИШТЕ КЕДАР
Миладина Пећинара 14, Златибор
+381 31 845 975
E-mail: kedarzlatibor@gmail.com

КОНАЧИШТЕ ПЕРЛА
Тржни центар 4/1
+381 65 2 848 777; +381 31 848 777
konacisteperla@gmail.com
www.konacisteperla.rs

КОНАЧИШТЕ И РЕСТОРАН 
НОВАКОВ ДВОР
Јованке Јефтановић 85, Златибор
+381 69 3010 522
pansionnovak@gmail.com

ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ 
ГОЛИЈА
Панта Мијаиловића бб, Златибор
+381 31 841 135
udozlatibor@open.telekom.rs
www.decije-odmaraliste.com

KОНАЧИШТЕ КАЋУН
Панта Мијаиловића бб, Златибор
+381 31 841 857; 064 89 63 505
naftas@mts.rs



ГОЛД ГОНДОЛА
ЗЛАТИБОР

Златиборска Голд гондола са својих импресивних девет 
километара трасе, најдужа је једносегментна панорамска 
гондола на свету. Златиборска „златна“ гондола повезује 
центар Златибора са скијалиштем Торник, што је уједно и 
највиши врх планине. Са тренутним капацитетом од 600 
путника по сату у 54 засебне кабине са по 10 места, 
гондола пружа незабораван доживљај и 25 минута 
уживања у живописним пејзажима Златибора, колико 
траје вожња у једном правцу. Златиборска гондола 
прелази преко најлепших планинских крајолика, а 
најатрактивнија је вожња изнад Рибничког језера које је 
током целе године стециште бројних излетника. На 
Рибничком језеру налази се међустаница где је могуће 
направити паузу и уживати у лепоти пејзажа и 
умирујућем светлуцању воде које сваког посетиоца 
испуњава миром и блаженством.

Данас је готово незамислив прави угођај планинског 
боравка сваког туристе без панорамске гондоле, којом се 
плови под облацима и крстари изнад најлепших 
излетишта, уређених пешачких и бициклистићких стаза, 
рекреативних и спортских садржаја. Голд гондола 
Златибор скијашима, излетницима, авантуристима, 
екскурзијама и свим знатижељним туристима пружа 
незабораван доживљај и несвакидашњи поглед на 
Златибор.

www.zlatibor.org.rs
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СТОПИЋА ПЕ ЋИНА

Стопића пећина једна је од најпосећенијих пећина у Србији и свакако једна од 
највећих атракција на Златибору. Налази на североисточној страни планине, 
између села Рожанства и Трнаве, на свега 19 км од центра. Изнад пећине 
пролази магистрални пут Златибор - Сирогојно, од кога је уређена прилазна 
стаза до саме пећине.

Пећина је добила име по засеоку Стопићи, а први писани подаци о њој налазе се 
у Записнику Српског геолошког друштва из 1901. године, док је прва 
спелеолошка истраживања обавио наш велики истраживач и творац научне 
спелеологије, чувени Јован Цвијић. Импресивни улазни отвор висине 18 метара 
налази се на надморској висини од око 711 метара и са десне стране реке 
Приштавице.  Стопића пећина је речна пећина дугачка 1.691,5 м, кроз коју 
протиче Трнавски поток, а чине је пет целина: Светла дворана, Тамна дворана, 
Велика сала са кадама, Канал са кадама и Речни канал. Кречњачки слој у пећини 
датира из периода триаса и дебео је преко 100 метара. Туристички део пећине 
има неколико атрактивних елемената, као што су: пространи улаз, отвори на 
таваници (дугуре), сипарска купа "Псеће гробље", водопад "Извор живота" и низ 
бигрених када.

Бигрене каде својом специфичношћу представљају заштитни знак пећине, 
настале су таложењем кречњака. То су удубљења оивичена каменим зидовима, 
односно вијугавим, руменкастим бигреним наборима. У њима се накупља вода, 
која се каскадно прелива из када. Бигрене каде су периодично поплављене, па се 
својом величином и дубином, неке и до 7 м, издвајају од других у Србији.

У Речном каналу постоји вир, испод кога настаје бигрени тобоган. Он прелази у 
бигрене каскаде између којих су бигрене каде и „џиновски лонци“. Вода се слива 
низ каскаде, стварајући слапове при малим водама, док се при већим водама 
формира јединствен водопад, чија је висина око девет и по метара, чији  назив је 
„Извор живота“.

За туристичке посете је уређена 2009. године и том приликом је уређено око 250 
метара стаза. Последњих година доста се радило на њеном уређењу, 
захваљујући новим пешачким стазама, платформама и разнобојној лед расвети 
пећина је добила потпуно нов и веома атрактиван изглед.

www.zlatibor.org.rs
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Музеј на отвореном  „Старо село“ и црква Св. Петра и Павла у 
Сирогојну заштићени су као културно добро, споменик 
културе од изузетног значаја. Стална музејска поставка у 
''Старом селу'' је формирана тако што су са подручја околних 
села сакупљене аутентичне куће и зграде домаћинстава 
динарског подручја, те на погодној локацији у Сирогојну на 
око два хектара постављене и формиране у виду две 
златиборске окућнице, које су сведочанство културе 
становања у  златиборском крају  у 19. и почетком 20. века. 
Други део музеја чини група кућа које су сачувале свој 
првобитни изглед, али им је намена промењена, адаптиране 
су и прилагођене туристичким потребама. То су дворана, 
продавница сувенира, крчма, апартманске зграде. Музеј 
„Старо село“ у Сирогојну члан је Асоцијације европских 
музеја на отвореном. У оквиру заштићеног комплекса налази 
се и црква Св. Петра и Павла саграђена 1764. године и 
представља најстарију очувану цркву у златиборском крају.
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ВОДОПАД У ГОСТИЉУ

Гостиљски водопад је једна од најатрактивнијих 
хидролошких вредности Златибора. Налази се у селу 
Гостиље на 25 км од центра Златибора.

Читав простор око водопада представља малу оазу 
нетакнуте природе. Складно распоређене стене 
прекривене маховином и вода која се пробија кроз њих 
правећи брзаке, чине импресивну слику. А као круна 
свега водопад - млаз воде који пада са око 22 метра – 
суверено доминира овим простором. Низводно од 
водопада поток гради већи број мањих водопада и 
слапова све до ушћа у реку Катушницу. Вода је хладна и 
стојећи у непосредној близини водопада може се осетити 
ефекат хладног туша, што у току врелих летњих дана је 
право освежење. Простор око водопада је комплетно 
уређен за туристичке посете. Урађене су пешачке стазе 
са клупицама и дечије игралиште. У непосредној 
близини се налази фудбалски терен и уређени безен за 
купање, који се пуни изворском водом. За комплетан 
угођај на почетку прилазног пута до водопада се налази 
ресторан Гостиљска врела, који је уређен у етно стилу, а 
са обе летње терасе може се уживати у крајолику и 
звуцима природе и оближње реке.

www.zlatibor.org.rs
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ТОРНИК

Свега девет  километара од централног златиборског платоа налази 
се модеран Ски центар „Торник“, у коме се пружају стазе на 
надморској висини од 1.110 до 1.490 метара. Обновљене и проширене 
стазе ''Чигота'', ''Торник'', ''Рибница'' и ''Змајевац'' и нова стаза 
„Станкова раван“, укупне дужине од око 10 километара, опслужује 
модерна шестоседна жичара и ски-лифтови. Поред ски стаза постоје 
и терени за санкање, а за оне жељне узбудљиве забаве инсталирана 
је боб стаза са покретном траком.

За туристе који воле пешачење, шетња до Торника је идеална. 
Потребно је мало више храбрости и добра физичка спрема, али сваки 
корак уложеног труда вишеструко ће се вратити лепотом призора 
који ће се отворити пред свим посетиоцима када се нађу на врху. За 
успон према врху може се користити и жичара која, поред зимске, 
има и летњу сезону када се користи ради панорамског разгледања 
околине. Дурмитор на југу, а босанске планине на западу преко 
Дрине.

Торник је право место за забаву и у току летњих месеци. Гостима су 
на располагању авантура парк, боб на шинама, тјубинг стаза, zip line, 
терен за мини голф и мултифункционални спортски терени.

EL PASO CIT Y

Тематски парк „El Paso City“ смештен је у прелепој 
природи у којој се смењују пашњаци и борова шума, 
на само 14 километара од центра Златибора, на 
магистралном путу ка Јадранској обали. Добио је 
назив по истоименом граду у Сједињеним 
Америчким Државама.

Река која протиче овим комплексом дели га на две 
целине, на амерички и српски део, тако да „El Paso 
City” представља и место сусрета две културе. С 
једне стране реке налази се каубојски град и 
индијанско село, док је на другој обали смештен 
српски део са црквом и симпатичним златиборским 
засеоком.

“ El Paso City ” има шаторе, караване, хотел и брвнаре 
у којима може да угости око 100 гостију. Од додатних 
садржаја град има ресторан, кафе посластичарницу, 
музеј старих предмета, теретану, веродостојне 
реплике салона, банке, поште, бербернице, 
канцеларије за шерифа, чак и реплику затвора - баш 
као у вестерн филмовима.
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ЦРКВА БРВНАРА У ЈАБЛАНИЦИ
Црква брвнара у Јабланици удаљена је 25 км од 
центра Златибора. Саграђена је 1838. године и 
посвећена Покрову Пресвете Богородице. Грађена 
је од брвана у правоугаоној основи са полукружном 
олтарском апсидом. Од старог иконостаса очуване 
су: Царске двери, престоне иконе Исуса Христа, 
Пресвете Богородице са Исусом Христом и икона 
Светог Василија Острошког са Светим Јованом 
Крститељем. У порти и околини цркве поједине 
фамилије из села Јабланица саградиле су родовске 
трпезе за које се користе и називи: шатре, трпезаре, 
собре и собрашице. Ове дрвене објекте, затворених 
зидова под кровом или само наткривене трпезе са 
клупама, власници и њихови гости користили су 
повремено, неколико  пута годишње, за празнике 
Петровдан, Преображење и Покров Пресвете 
Богородице. Коришћене су за обедовање после 
литургије и причешћа, у духу ранохришћанских 
агапа – заједничких вечера љубави. Читав комплекс 
је законом заштићен као културно добро од 
великог значаја, а обновљен је 2014. године  и 
стављен у туристичку функцију.
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ЦРК АВА БРВНАРА 
У ДОБРОСЕ ЛИЦИ
Црква брвнара у Доброселици налази се у истоименом 
златиборском селу. Удаљена је 19 км од туристичког 
центра Златибора и 5 км од центра села и посвећена је 
Светом пророку Илији.

Најстарија упамћена црква брвнара у Доброселици 
помиње се још 1749. године у једном запису. Да би је од 
нестанка сачувао народ ју је, како наводе извори, због 
близине турских кућа за ноћ пренео преко брега на 
друго место. Турци су је ипак спалили 1806. године, а 
на истим темељима је  1821. Митар Удовичић „обичан 
мајстор из села Доброселице“ саградио нову цркву. 
Престоне иконе у њој осликао је Алексије Лазовић, да 
би нешто касније, 1830. године Јанко Михаиловић 
Молер урадио и царске двери. Дрворезбарена западна 
врата цркве дело су мајстора из Осата.

По начину израде, појединим детаљима, масивној и 
лепо обликованој грађи, овај објекат спада међу 
најлепше цркве брвнаре. Храм је правоугаоног облика 
са полукружном апсидом од брвана, дужине 8, а 
ширине 5 метара и припада типу најмањих богомоља

Због свог значаја заштићена је законом као споменик 
културе.
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МАНАСТИР УВАЦ
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Манастир Увац се налази у селу Стубло покрај 
истоимене реке, на месту где се спајају општине 
Чајетина и Прибој. Амбијент нетакнуте природе тешко 
да кога оставља равнодушним у данашњем времену. На 
великом археолошком локалитету 1994. године су 
откривене и откопане зидине цркве димензија 17 x 12 
метара. Цео манастирски комплекс Увац сведочанство 
је о постојању једног великог духовног центра у овом 
крају. Још увек се не зна ко је ктитор манастира, колико 
је пута рушен и обнављан. На страницама једне 
црквене књиге из 1622. године, сазнајемо да је Храм 
посвећен Рођењу Пресвете Богородице.

Са источне стране цркве налази се винова лоза стара 
неколико векова, која је временом постала дивља, а 
једини је сведок трајања, успона и рушења ове светиње.

Захваљујући истраживањима и раду Народног музеја 
из Ужица, уређен је Манастир Увац, саграђени су и 
освештани црква и конак, а цео комплекс је стављен 
под заштиту државе. На Малу Госпоину 1995. године, 
Манастир је поново оживео после готово три века.

МАНАСТИР ДУБРАВА
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Манастир Дубрава се налази на јужним обронцима 
планине Златибор, 30 километара од туристичког 
центра, пет километара узводно од манастирског 
комплекса Увац. Налази се на једном од меандара 
реке Увац, на узвишењу које је са три стране 
окружено кањоном реке и са кога се пружа предиван 
поглед на нетакнуту природу и сами ток реке. 
Историјат манастира је мање познат јер не постоје 
поуздани писани подаци ни о времену настанка 
манастира, као ни о томе ко га је саградио. Са 
сигурношћу се само може рећи да је изграђен у 
средњем веку.

Археолошки радови из 2004. године открили су 
темеље манастирског храма, фрагменте 
средњовековне керамике и оставу новца са 260 
венецијанских златника из 17. века.

Од новца који је добијен за златнике почиње обнова 
првобитне старе богомоље посвећене Светом 
великомученику Пантелејмону (мала манастирска 
црква), а касније и изградња веће цркве посвећене 
Светом Василију Острошком. Касније су изграђени и 
манастирски конаци за смештај сестринства (данас 
је овај манастир женски манастир), гостопримница, 
економски објекти и друге грађевине неопходне за 
живот у манастиру.
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ДИНО И АВАНТУРА ПАРК

Дино парк је тематски парк, забавно - едукативног карактера 
који пружа јединствену забаву за све узрасте. Простире се на 
површини од 6 хектара, у срцу Златибора. Далеко од градске 
гужве, на чистом ваздуху у боровој шуми, на овој локацији сви 
посетиоци ће пронаћи свој кутак за уживање.

Уласком на капију парка, посетиоци стичу утисак да улазе у 
неку нову димензију. Двадесет мултимедијалних реплика 
диносауруса из доба Креде и Јуре и двадесет садржаја из света 
модерне технологије чине савршен спој који свакодневно 
посети на стотине посетилаца из целог света. Авантура парк, 
зип лајн, вештачка стена, 6Д биоскоп, „air soft“ (пуцање из 
верних реплика оружја на полигону од 27 покретних и 
статичних мета), стреличарство, квадови за децу, полигон за 
ролере и тротинете, мини голф, тубинг, пикадо фудбал су само 
део активности које нуди овај јединстеви парк. За предах 
гостију у парку постоји кафе посластичарница “Динослава” и 
кафе пицерија са предивном терасом поред бајковитог 
језерцета.

АВАНТ УРА ПАРК

У центру туристичког насеља Златибор, преко пута пијаце, 
налази се Авантура парк, оаза забаве и адреналина. Највећи на 
Балкану, авантура парк простире се на површини од 4 хектара 
и обухвата 7 нивоа који захтевају различите степене 
спремности авантуриста и прилагођени су различитим 
узрастима.

У парку су гостима на располагању лиценцирани инструктори 
који ће у сваком моменту помоћи око упутстава са опремом, 
полигоном и упознавањем самог парка. Основни циљ Авантура 
парка је да се деца удаље од паметних уређаја, телефона, 
таблета и рачунара, да се приближе природи, а одрасли врате у 
детињство и ослободе од стреса уз забаву са породицом и 
пријатељима, далеко од урбане средине.

У оквиру парка налази се и ресторан где се уз одличну кафу и 
свеже цеђене сокове служе традиционални специјалитети 
златиборског краја.

Током зимских месеци у оквиру парка се налази и Ски 
авантура, која се простире на 3 хектара, има око 600 метара 
стаза, опремљена је са системом за вештачко оснежавање, два 
ски лифта и ски траком, у којој током ових месеци многи 
малишани направе своје прве ски кораке.

+3 8 1 (0)66 10 3 3 0 1
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МОКРА ГОРА

Мокра Гора је живописно планинско село које се 
простире између планина Таре и Златибора. Популарна 
атракција је стара пруга уског колосека ''Шарганска 
осмица'', која савладава висинску разлику од 300 метара 
и у једном свом делу описују број осам, по коме је и 
добила име. Пругом ширине 760 мм, од 1925. до 1974. 
године саобраћао је чувени воз "Ћира" остављајући за 
собом препознатљиви мирис дима парне локомотиве. 
Данас је ''Шарганска осмица'' стециште туриста из целог 
света. 

На оближњем брду Мећавник се налази Дрвенград, 
туристичко село филмског режисера Емира Кустурице, 
које је саграђено у локалном етно-стилу. 
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ВИШЕГРА Д

На свега 60 километара од туристичког центра 
Златибор налази се Вишеград, место које се налази на 
крајњем истоку Републике Српске, 16 км од границе 
према Србији. Чувена на Дрини ћуприја у Вишеграду, 
задужбина је великог везира Мехмед-паше 
Соколовића. Мост је изграђен у периоду од 1571. до 
1577. године и представља једну од највећих и 
најзначајнијих атракција овог града. На путу до 
Вишеграда налази се и најстарији православни 
манастир у Босни и Херцеговини, манастир Добрун из 
XIV  века.

Недавном обновом туристичке пруге, као и изградњом 
комплекса Андрићград, Вишеград постаје 
примамљива туристичка дестинација. Андрићград је 
настао као идеја проф. Кустурице о каменом 
средњовековном граду инспирисаног делима и 
ликовима нобеловца Иве Андрића. То је уствари визија 
како је Вишеград могао изгледати да га нису заобишли 
ренесанса и остали историјски периоди.
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НП Тара +381 (0)3 1  863 6 4 4
o �ce@nptara . r s
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Национални парк ''Тара'' и истоимена планина 
једно је од омиљених излетишта туриста 
стационираних на Златибору. Нетакнута природа, 
очувани екосистеми, заштићене биљне и 
животињске врсте, мноштво атракција, видиковци 
са незаборавним погледом на реку Дрину, уређене 
стазе за планинарење само су неки од разлога да се 
упустите у авантуру истраживања јединог 
станишта Панчићеве оморике, планине Таре. У 
подножју планине налази се најкраћа река у 
Србији, река Врело или река Једна Година (365 
метара дужине) и  један од значајнијих 
средњовековних манастира, Манастир Рача, 
задужбина краља Драгутина Немањића из XIII 
века.

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ 
ПРИРОДЕ УВАЦ

Специјални резерват природе ''Увац'' је заштићено 
природно добро од изузетног значаја. Налази се у 
кањону Увца, укљештен између масива планина 
Златар на југозападу и Јавор на североистоку. 
Специјални резерват природе ''Увац'' представља 
рајско место не само за туристе, него и за праве 
познаваоце природе, спелеологе и орнитологе. У 
њему живе 104 врсте птица, а најчувенија и 
највећа од њих је белоглави суп.  Поред станишта 
белоглавог супа, једног од највећих у Европи, Увац 
је посетиоцима привлачан и због укљештених 
меандара насталих приликом градње бране и 
формирања језера. Шетња до видиковаца са којих 
се најбоље може сагледати прелепи крајолик је 
омиљена активност свих посетилаца резервата.
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НАЦИОНАЛНИ ПАРК
ТАРА
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