
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

NAJVЕĆI LEŠINARI I MEANDRI EVROPE 

UVAC  
OVČAR BANJA - SJENICA - UVAC - MANASTIRI BLAGOVEŠTENJE I 

MILEŠEVA 

1 noćenje / 2 dana / autobusom 
cenovnik br. 2 od 11.06.2020. 

Kanjon reke Uvac se smatra za jedno od najlepših mesta u Srbiji. Nalazi 
se u jugozapadnoj Srbiji, između planina Javor i Zlatar. Poznat je po 
svojim uklještenim meandrima. Ovo je jedno od poslednjih staništa 
beloglavog supa, vrste koja je gotovo izumrla. Lepota ovog predela zaista 
ostavlja bez daha. Kanjon reke Uvac za svakog ljubitelja prirode nudi po 
nešto i zbog toga je kanjon Uvca jedna od top turističkih atrakcija Srbije.

PROGRAM PUTOVANJA 
1. DAN, SUBOTA BEOGRAD – OVĈAR BANJA – ZLATIBOR – SJENICA  

Polazak iz Beograda oko 7h (tačno mesto i vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje - organizator šalje SMS poruku sa svim 
detaljima polaska, ukoliko ne dobijete poruku dan pred putovanje do 14h obavezno kontaktirajte agenciju). Voţnja ka Ovčarsko - 
Kablarskoj klisuri. Pauza u Ovčar banji. Obilazak manastira Blagoveštenje. Nastavak putovanja ka Zlatiboru. Slobodno vreme. Voţnja ka 
manastiru Mileševa. Obilazak i slobodno vreme za kupovinu suvenira. Dolazak u Sjenicu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme, a preporuka je 
šetnja gradom koji jos uvek ima „korzo“ kao nekada. Noćenje. 
2. DAN, NEDELJA SJENICA – UVAC – BEOGRAD  
Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Odlazak do kampa rendţera na ulazu u prirodni rezervat kanjona reke Uvac. 
Fakultativno, ukrcavanje u čamce i voţnja kroz meandre reke Uvac, uz razgledanje gnezda beloglavog supa. Obilazak Ledene pećine, do 
čijeg ulaza se moţe stići samo sa reke. Po povratku u kamp čeka vas roštilj uz mogućnost kupovine čuvenog sjeničkog sira. Fakultativno, 
voţnja od 20 minuta po livadama i neuređenim putevima Zlatarske visoravni. Dolazak na vidikovac gde ćete imati prilike da se susretnete 
sa ogromnim lešinarima u letu, a meandri Uvca će vam se ukazati u svoj svojoj lepoti. Povratak na mesto ukrcavanja u autobus. Polazak za 
Beograd i dolazak u kasnijim večernjim časovima zavisno od uslova na putu. Kraj programa. 
 
 

TERMIN PUTOVANJA HOTEL CENA ARANŽMANA SPECIJALNA CENA 

18.07 – 19.07.2020. LANE 3* 6990,00 din 4990,00 din 

22.08 – 23.08.2020. LANE 3* 6990,00 din 4990,00 din 

19.09 – 20.09.2020. LANE 3* 6990,00 din 4990,00 din 
doplata za 1/1 sobu 1950,00 din (isključivo na upit) ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

 
CENA ARANŽMANA OBUHVATA 
 prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju 

 smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni leţaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom 
(švedski sto - samoposluţivanje) 

 razgledanja prema programu 

 usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 

 troškove ogranizacije putovanja 
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA 

 individualne troškove – nepomenute usluge 

 fakultativne izlete  

 transfer iz ZRENJANINA – doplata 2500 din / minimum 4 putnika,  transfer iz NOVOG SADA – doplata 2000 din / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 
putnika  

NAĈIN PLAĆANJA 

 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno najkasnije 15 dana pred putovanje  

 platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD 

 na rate čekovima bez kamate, 40% avans, poslednja rata 2 meseca nakon putovanja, realizacija 15. ili 30. u mesecu – čekovi se deponuju u agenciji najkasnije 15 dana pred 
putovanje (ne vaţi za izlete) 

FAKULTATIVNI IZLETI (minimum 25 pax za realizaciju):  
ULAZNICA ZA REZERVAT PRIRODE, VOŽNJA ĈAMCIMA NA UVCU, RUĈAK U KAMPU RENDŽERA NA UVCU (10 ćevapa, lepinja, salata), ULAZNICA ZA LEDENU 

PEĆINU 1800,00 din, VOŽNJA KOMBIJIMA DO VIDIKOVCA 700,00 din OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE I UPLATA IZLETA U AGENCIJI PRILIKOM SKLAPANJA 

UGOVORA O PUTOVANJU ZBOG REZERVACIJE TERMINA ZA GRUPE. AGENCIJA NE GARANTUJE MOGUĆNOST NAKNADNE PRIJAVE TOKOM PUTOVANJA.  
NAPOMENA  
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, 
organizacije... Cene izleta podloţne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi 
odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadrţava pravo ponuditi 
korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po 
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je lokalni partner. 
OPIS SMEŠTAJA - opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera 
Hotel LANE 3* Hotel se nalazi u Sjenici. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni leţaj manjih dimenzija - isključivo na upit). Sve sobe imaju TV, TWC. Hotel ima salu za 
doručak koji je na bazi švedskog stola – samoposluţivanje.  
 
 

MOLIMO VAS DA SE PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O PUTOVANJU UPOZNATE SA PROGRAMOM PUTOVANJA I POSEBNIM NAPOMENAMA KOJE SU SASTAVNI 
DEO PROGRAMA PUTOVANJA, KAO I OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA AGENCIJE TRAVELLINO 

PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 470000040554 OD 16.01.2020. GODINE - ROK VAŢENJA 
01.10.2020. GODINE, POLISA TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O, U VISINI OD 400000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ 
NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA 

PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA 
 



PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA 
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA PUTOVANJA  

AGENCIJA ZADRŢAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM 
AGENCIJA ZADRŢAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŢIŠTU 

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA 
ORGANIZATOR ZADRŢAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŢAJA U PROGRAMU 

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIĈKE AGENCIJE TRAVELLINO 
POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA  

ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIĈKA AGENCIJA TRAVELLINO, LICENCA OTP 1/2020 od 20.01.2020. kategorija licence A 40 
 TP MLADOST TURIST DOO nastupa u svojstvu POSREDNIKA u prodaji turističkog aranžmana 

broj programa 011/2020  
 
POSEBNE NAPOMENE  

 Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma po laska i povratka, imena putnika, 
broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadrţava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru. 

 Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, 
trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su sluţbena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se 
putnicima. Putnik je duţan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.  

 Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih 
podataka oko polaska na putovanje. 

 Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h voţnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloţivosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. 

 Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranţmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije 
preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik moţe zatraţiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod 
ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne moţe odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. 

 Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju 
neutralni po svom sadrţaju. Temperatura u vozilu ne moţe se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i 
sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. 

 Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. 

 Organizator putovanja zadrţava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. guţva na granicama, guţva u saobraćaju, zatvaranje 
nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). 

 Organizator putovanja i izleta na putovanju zadrţava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih  programom kao i redosleda razgledanja 
usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled drţavnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili trţnih 
centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. 

 Duţina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. duţine trajanja obilazaka, termina polazaka, 
vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranţmanu). 

 Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da ţeljene posete usklade sa slobodnim vremenom na 
putovanju. 

 Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i vaţeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i partnera, te eventualne naknadne promene 
koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. 

 U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima 
restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. 
Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, 
organizator je duţan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa. 

 Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost 
jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadrţaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko 
dostupnosti nekih sadrţaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...). Savetujemo da se i sami više 
informišete o istima putem interneta, na društvenim mreţama i specijalizovanim portalima koji pruţaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com, 
www.booking.com… 

 Organizator putovanja ne moţe da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. 

 Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranţmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog 
sadrţaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski leţaj…). Agencija organizator ne moţe obećavati ovakve usluge. 

 Smeštaj na grupnim aranţmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim leţajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim 
leţajem su manje komforne, a treći leţaj je pomoćni i moţe biti standardnih ili manjih dimenzija. 

 Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. 

 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, 
kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

 Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. 

 Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama 
agencije. 

 Organizator zadrţava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranţmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili 
uplatile aranţman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potraţuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni . 

 

https://www.tripadvisor.com/
http://www.booking.com/


    

  

 
4 ДАНА АУТОБУСОМ / 2 НОЋЕЊА У СЈЕНИЦИ У ДИВНОМ ХОТЕЛУ „БОРОВИ“ 

16. – 19. ЈУЛ 2020. 
13. – 16. АВГУСТ 2020.  /  17. – 20. СЕПТЕМБАР 2020. 

ИВАЊИЦА – СЈЕНИЦА – КАЊОН УВЦА – ПЕШТЕРСКА ВИСОРАВАН – 
ЗЛАТАРСКО ЈЕЗЕРО – ЗЛАТИБОР – ЉУБИШ  

Тамо где ветрови крстаре и доносе дивне призоре, невероватне приче, односе прашину векова, и доносе нека нова 
времена... Тамо смо се упутили. Иако су некада, тамо с краја 19. века, чиновнике по казни слали у Ивањицу, нико не 
зна прави разлог таквих одлука, и због чега Нушић изабра баш ову варошицу за своје пошалице из Сумњивог лица. 
Но, свакако, многи када виде овај градић, пожеле да и њих по казни баш овде пошаљу. Ушушкана у раскошну 
природу, на реци Моравици која жумори вековима, сместила се ова варош, поносна на све своје знамените 
грађане, па наравно и на ђенерала Дражу Михајловића. Потом следи кањон реке Увац, већ толико знан, јер 
фотографије његових меандара преплавиле су интернет, и чим видите једну од њих, пожелите да се тамо барем на 
трен нађете. А ми ћемо видети најлепши део овог кањона, попећемо се на његове видиковце, покушаћемо и да 
угледамо супове, заштитнике Увца. Пештерска висораван, сурова, али питома у погледима, оставиће нас све без 
даха. Њене приче су необичне, а оно што у таквом суровом климатском пределу створе људске руке, има посебну 
вредност. Укуси са Пештера су другачији, уосталом другачији су и сами погледи на свет које тамношње 
становништво има. Са Пештера пут нас води преко Нове Вароши до дивног Златарског језера у чијим водама се 
огледа стамени Златар, а потом одлазимо до добро нам познатог Златибора, али опет мало другачије, баш како то 
Фантаст увек и ради. Посетићемо село Љубиш где ћемо се окрепити у једном дивном ресторанчићу, и где ћемо 
покушати да упијемо све те лепоте Златибора и Љубиша о којима толико много у својим песмама наш Ршум прича. 
Право путовање за уживање!    

Програм путовања:
1./2. дан путовања (четвртак/петак)    Полазак из Новог 
Сада у 23.30 часова, у четвртак (Жел. 
станица/локомотива), и из Београда у 01.00 часова (иза 
поноћи; петак; паркинг код Сава центра). Путовање 
аутопутем „Милош Велики“ ка Чачку. Потом настављамо 
наш пут Овчарско-кабларском клисуром. Одлазак до 
Ивањице у којој ћемо направити краћу паузу, таман за 
јутарњу кафицу. Ушушкана у фантастичном природном 
амбијенту, којим доминира прелепа Голија, Ивањица је 
богомдана варош. Некима ће се учинити однекуд 
познатом. Није ни чудо, ако сте гледали дивну серију 
„Више од игре“ која је снимана овде, подсетићете се на 
кадрове серије и чувеног Гуливера. У парку варошице на 
реци Моравици, налази се мала хидроцентрала из 1911. 
године са импресивним водопадом, шеталиштем и 
бројним угоститељским објектима који се налазе у овој 
зони. Ту близу се налази и споменик ђенералу Дражи 
Михајловићу, као и камени мост из 1904. године, највећи 
једнолучни мост у нашој земљи. Мало слободног 
времена да се предахне, и потом наставњамо путовање 
кроз идиличне крајолике, и преко лепог ивањичког села 
Кушићи ка Сјеници. Долазак у камп ренџера „Маркова 
раван“. Прво ћемо да ручамо мало у природи, а потом 
крећемо на крстарење реком Увац. Током крстарења 
реком Увац видећемо стари Висећи мост, девојачку 

стену, станиште белоглавог супа, Јеринин град... И 
наравно, чути сјајне приче... Посетићемо Ледену пећину, 
једну од највећих атракција кањона реке Увац. Пећина је 
дуга око 800 метара и окићена је прелепим пећинским 
накитом. Посетићемо тзв. Златну и Кристалну дворану. 
Враћамо се у камп, и потом комбијем одлазимо до 
видиковца Молитве. Када стигнемо на овај видиковац, 
биће нам јасно због чега се тако зове. Овде је Бог 
услишио молитву и подарио људима невероватан поглед 
на кањон Увца и његове меандре. Овде ветрови са 
белоглавим суповима крстаре, и стварају илузију 
неизмерне среће... Повратак у камп, и одлазак до 
Сјенице. Смештај у хотел „Борови“. Одмор. Ноћење.     
3. дан путовања (субота)    Доручак. Полазак у 9.15 
часова и обилазак дивне воденице Врела, једне од 
најстаријих у овом крају. Камени жрвањ ове воденице 
млео је живот за цео крај, а речица Врела, хранила га је, 
давала му прекопотребну снагу да свој посао уради баш 
како треба. Свакако, шта би била воденица сем пусте 
приче, а да њен камени жрвањ и даље не меље. Тако да, 
пријатељи драги, овде обавезно морате купити за себе 
хељдино брашно, кукурузно брашно или брашно од 
јечма, и сасвим сигурно ћете Вашим кућама када 
направите неки специјалитет осетити одмах шта значи 
брашно из праве воденице! Након обиласка воденице, 



    

  
одлазимо до центра Сјенице где ћемо обићи спомен 
чесму, трг Незнаних јунака, Сјеничку кућу са типичном 
архитектуром овог краја Србије, Нур џамију. Свакако, ко 
год сврати у овај град мора посетити фантастичну џамију 
Султана Валиде из 19. века. Ово је задужбина мајке 
султана Абдул Хамида Другог, и поседује куполу 
пречника 15 метара. Џамија подсећа на златно доба 
Сјенице, када је ова невелика варош била управно 
подручје Санџака у Османском царству. Након ових 
обилазака, заслужисмо и да пробамо ту Сјеничку 
кафицу. Ваља се! Следи слободно време, или полазак на 
полудневни факултативни излет у унутрашњост магичне 
Пештерске висоравни. Ово је најпространија висораван 
на Балкану са многобројним разбацаним селима и 
суровим климатским условима. На њој вечито крстаре 
ветрови и доносе приче минулих векова... Одлазак до 
места одакле ћемо кренути у лагану пешачку туру која 
траје око 1,5 сат, а којом ћемо обухватити дивно 
Пештерско језеро. Крај њега ћемо предахнути, а потом 
ће нам се указати нестварни предели са којима ћемо 
покушати да се барем на кратко саживимо. Повратак у 
аутобус, а пут нас даље води крај пештерских катуна, 
аутохтоних објеката о којима ћете чути дивну причу. 
Одлазак до хранилишта за птице, лешинаре и сисаре. У 
склопу хранилишта налази се објекат који служи за 
посматрање фауне Пештерске висоравни. Потом следи 
неизоставна пешачка тура ка извору Ђурђевица за којег 
се везује многобројне староставне приче и веровања. 
Ово је извор који никада није пресушио, мештани га 
називају и светим извором, је рпостоји веровање да је 
крај овога извора један ратник на коњу потукао опасну 
звер, те та вера оде до предања да је тај незнани ратник 
нико други до Свети Ђорђе, а звер, аждаха. Крај овог 
извора ћемо да предахнемо, и да нешто презалогајимо. 
Ваља се! У повратку ка нашем дивном хотелу, 
свратићемо мало и до традиционалног пештерског 
сеоца Градац. Повратак у хотел. Одмор. Опциона вечера 
у ресторану хотела са музичким програмом. Ноћење. 
4. дан путовања (недеља)   Доручак. Одјава из хотела до 
8.30 часова. Полазак ка Златибору. Путовање 
живописним пределима подно дивног Златара, преко 
Нове Вароши, до Кокиног брода где ћемо направити 
једну паузу како би смо уживали у кристално чистим 
водама Златарског језера. Вештачко језеро у долини 
Увца, између планина Златара и Златибора (Муртенице). 
Језеро има површину од 7,25 км², а дугачко је од 15 км до 
23 км. Настало је 60-их година прошлог века изградњом 
Хидроелектране „Кокин Брод“, која је преградила реку 
Увац. Брана електране је висока 83 метра и дужине 1.264 
м, и највећа је камена брана изграђена у Европи. Након 
лепе паузе, одлазак до Златибора и живописног сеоца 
Љубиш. Уживање у нестварно лепом природном 
амбијенту, уз могућност ручка у етно ресторану 
„Љубиш“ са лепим амбијентом, а који је надалеко познат 
по изврсној, правој, храни. Предјело је невероватно, а за 
главно јело, по избору, или пастрмка из рибњака који се 
ту одмах налази, или чувена телетина у џаку. Сва чула ће 
у Љубишу бити задовољена! Одлазак потом до лепог 
сеоца Гостиље. Уколико би се цртежом представио 
крајолик овог села, онда би то била сасвим лепа сеоска 
идила: куће разбацане по пашњацима, простране баште 
са шљивицима, а све то уоквирено богатим боровим и 
буковим шумама, свежином и спокојем. Крај је изузетно 
богат водом која живот значи, лековитим биљем, и 
представља ризницу свежег ваздуха. Удахнимо га 

дубоко, јер ће нам дах ускоро застати пред дивним 
призором Гостиљског водопада који пада са 20 метара 
висине.  Одлазимо и до оближње Стопића пећине. 
Стопића пећина је речна пећина, јер кроз њу протиче 
Трнавски поток. Пећина има импресивни улазни отвор 35 
метара широк и 18 метара висок. Пећину чини пет 
целина: Светла дворана, Тамна дворана, Велика сала са 
кадама, Канал са кадама и Речни канал. Иако није 
нарочито богата пећинским украсима има бигрене 
пећинске каде, које се својом величином и дубином 
(неке и до седам метара) издвајају од других у Србији. 
Време је и да полако кренемо кући... Путем преко Ужица, 
уз панорамски осврт на тврђаву Николе Алтомановића, и 
даље Овчарско-кабларском клисуром, и преко Чачка, 
враћамо се у Београд и Нови Сад. Повратак у вечерњим 
сатима. Крај путовања.  



    

  

ЦЕНА ПУТОВАЊА 
ЦЕНА ПАКЕТА  

ДОДАТНИХ УСЛУГА 

9.900,00 динара 

7.000,00 динара 
Цена пакета додатних услуга обухвата: 
 Крстарење Увцом са улазницама за Ледену пећину и резерват 

Увца, одлазак комбијем на видиковац Молитву и ручком у кампу 
у природи 

 Полудневни факултативни излет до Специјалног резервата 
природе Пештерско поље са обиласком према програму,  
ручком и услугама локалног водича 

 Свечану вечеру у ресторану хотела „Борови“ са музичким 
програмом 

 Улазнице за Гостиљски водопад и Стопића пећину 

Цена путовања обухвата: 
 Превоз високоподним туристичким аутобусом на 

наведеној релацији (клима/грејање, аудио –видео опрема) 

 2 ноћења са доручком (континентални-класичан начин 
услуживања) у хотелу „Борови“ 3*** у Сјеници 

 смештај у двокреветне или трокреветне собе са 
купатилом (углавном су собе са зесебним лежајевима 
стандардне величине, и нешто соба са француским 
лежајем)  

 Обиласке према програму уз тумачење професионалног 
туристичког водича 

 Услуге професионалног туристичког водича током целог 
путовања 

 Услуге локалног водича у Сјеници 

 Организационе трошкове 

Цена путовања не обухвата: 
 Све остале не поменуте услуге 

 Доплату за смештај у једнокреветној соби – 2.500 динара 

 Додатне, факултативне услуге, уколико нису резервисане и 
уплаћене у агенцији у виду понуђеног пакета 

 

На лицу места је могуће посебно доплатити додатне 
услуге, али по следећим ценама: 
- Крстарење Увцом са улазницама за Ледену пећину и резерват 

Увца, одлазак комбијем на видиковац Молитву и ручком у 
кампу у природи: 3.500 динара 

- Полудневни факултативни излет до Специјалног резервата 
природе Пештерско поље са обиласком према програму и 
ручком: 1.500 динара 

- Свечану вечеру у ресторану хотела „Борови“ са музичким 
програмом: 2.500 динара 

- Улазнице за Гостиљски водопад и Стопића пећину: 500 динара 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:  
 Готовински - приликом пријаве за путовање уплаћује се минимум 40% од укупне вредности аранжмана, док се остатак исплаћује 10 

дана пре путовања 

 Платним картицама – „Dina“, „Master Card“, „Visa“ 

 Чековима грађана - на име резервације се плаћа 40% од укупне цене аранжмана (готовински или картицом), а остатак до пуне цене 
аранжмана се отплаћује чековима до 15.12.2020. 

 

ОПИС СМЕШТАЈА:  
ХОТЕЛ „БОРОВИ“, Сјеница   http://hotelborovi.com/  
Хотел се налази ушушкан у дивну, раскошну природу Сјенице, између густе борове шуме и реке Јабланице.  Савремен, 
реновиран хотел, са оригиналним архитектонским решењем које се уклапа у природно окружење. Хотел располаже са 
150 лежаја, етно-рестораном, банкет салом, конгресним центром, вештачким језером, стазом здравља која води кроз 
борову шуму, аперитив бар, рецепцију отворену 24 сата. Цео објекат је покривен WiFi интернет везом. Собе су 
комфорне, пристојно уређене, са купатилом, ТВ.   

У случају недовољног броја пријављених путника, рок за отказ аранжмана је 5 дана пре пута. ОРГАНИЗАТОР задржава право 
корекције цена услед промена на монетарном тржишту или промена цена смештаја или превоза. ОРГАНИЗАТОР задржава право 

измене програма путовања, односно редоследа појединих садржаја у програму услед објективних околности. Аранжман је рађен на 
бази минимум 40 путника. Уз аранжман важе Општи услови путовања организатора, усаглашени са „YUTA“ стандардом.  

 
Уз овај програм важе Општи услови путованја агенције Фантаст тоурист д.о.о. 

Лиценца број: ОТП 269/2020. од 04.02.2020., категорија лиценце А 40 

Према Закону о туризму организатор има прописану полису осигурања бр. 30000015948 (осигурана сума у висини од 400.000€) 
МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АД, Акционарско друштво за осигурање, Београд. 

 
Тп Младост Турист доо наступа у својству ПОСРЕДНИКА у продаји туристичког аранжмана 

 
Број евиденције програма -  

Ценовник број 1 од 05.05.2020. 

http://hotelborovi.com/

