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ПОНУДА ЦЕНТРА ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА  

          „МИТРОВАЦ НА ТАРИ“ 
 

Дечје одмаралиште „Митровац на Тари“, смештено је на истоименој висоравни планине Тара, на надморској висини од 1.082 м. Припада општини Бајина Башта, од које је удаљено 34 км. Од Ужица је удаљено 75 км, а од Београда  180 км. Овај предео карактерише умерена, стабилна, планинско-континентална клима, чист ваздух, велики број сунчаних сати и нарочито „ружа ветрова“, те га је зато група природњака из САНУ и изабрала као локацију за дечје летовалиште.  „Митровац на Тари“ чини комплекс од седам павиљона, изграђених у планинском стилу. У Централном павиљону, који је реновиран 2020. године, може се смeстити око 70 гостију, собе су вишекреветне, и свака има сопствено купатило. Осталих шест павиљона поседује вишекреветне собе, са највише дванаест кревета. У прва два павиљона, налазе се вишекреветне собе са купатилом, а у преостала четири, вишекреветне собе са етажним купатилом. За пратиоце деце, на сваком спрату, постоје собе са купатилом. Укупни капацитет Одмаралишта је око 640 гостију. Од додатних садржаја, сваки павиљон поседује дневни боравак и учионицу, за извођење наставе, или друге адекватне садржаје.У оквиру Централног павиљона Одмаралишта, налазе се и ресторани, просторије за дневни боравак, дискотека, продавница и затворени базен, који се користи према договору (димензије 12,5 х 16,20 м х 1,8 м). Унутар комплекса постоје травнати фудбалски терени са трибинама, помоћни травнати фудбалски терен, са баги стазом, више бетонских терена за мале спортове (кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал) и обележене и уређене стазе до оближњег ресторана „Качара“, у којем можете пробати наше надалеко чувене палачинке и специјалитете куће. Постоје услови и за припреме спортиста млађих категорија, који тренирају борилачке вештине (аикидо, џудо, карате, теквондо). У зимском периоду, моће се користити и ски лифт, а комплетна ски опрема и опрема за друге спортове на снегу може се изнајмити у објекту. Професионални инструктори скијања обучавају полазнике Школе скијања.  Гостима Одмаралишта „Митровац на Тари“, током 24 сата, на услузи је лекарска служба и рецепција. Свакодневно се организују пешачки излети, у пратњи рекреатора и аниматора нашег Летовалишта, до познатих туристичких локалитета - Бањска стена, Природног резервата „Црвени поток“, у оквиру којег се налази „Тепих ливада”, „хранилице за срне“, видиковца језера Заовине и Перућац, оштре стене, ловачких чека, станишта Панчићеве оморике, долине шетача и других места у близини објекта. Постоји могућност организовања факултативних излета до ХЕ “Перућац”, Бајине Баште, СК „Кадињача“, манастира Рача, реке Врело, језера Заовине, насеља Мокра Гора, Музејско-туристичког комплекса “Шарганска осмица“, насеља „Кремна“, туристичке зоне „Предов крст“.  ПОНУДА БР. 7 - ЦЕНА УСЛУГА 
ИНДИВИДУАЛНИ КОРИСНИЦИ 

 
1. МИТРОВАЦ НА ТАРИ (Централни павиљон) 

 1.1 Двокретевна, трокреветна, четворокреветна соба са купатилом, 2.150  
  пун пансион (ноћење, доручак, ручак, вечера) – по особи   
 1.2 Двокреветна, трокреветна, четворокреветна соба са купатилом, 1.700  
  полупансион (ноћење, доручак, вечера)   
     

 1.3 Ноћење са доручком 1.500  
 1.4 Само ноћење – одрасла особа 1.300  
 1.5 Деца, са пратиоцем, пун пансион (ноћење, доручак, ручак,   
  вечера) – према узрасту:   
  *2 – 7 година (деле лежај са другом особом) 1.250  
  *2 - 7 година (сопствени лежај) 1.350  
  *7 - 15 година 1.650  
 1.6 Деца, са пратиоцем, полупансион (ноћење, доручак, вечера),   
  према узрасту:   
  *2 - 7 година (деле лежај са другом особом) 1.000  
  *2 – 7 година (сопствени лежај) 1.090  
  *7 – 15 година 1.330  
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  * Деца, са пратиоцем, НОЋЕЊЕ СА ДОРУЧКОМ, према узрасту   
      

  *2 - 7 година (деле лежај са другом особом) 800  
  *2 – 7 година (сопствени лежај) 890  
  *7 – 15 година   
    1.130  
 1.7 Само исхрана (доручак, ручак, вечера)   
    1.000  

2. МИТРОВАЦ НА ТАРИ (ПАВИЉОНИ I – VI)  1.1 Вишекреветна соба, колективни смештај, пун пансион (ноћење, 1.850 
 доручак, ручак, вечера), по особи  
   

1.2 Деца, са пратиоцем, пун пансион (ноћење, доручак, ручак,  
 вечера) – према узрасту:  
    
 *2 – 7 година (деле лежај са другом особом) 1.100 
 *2 - 7 година (сопствени лежај) 1.250 
 *7 - 15 година 1.550 

1.3 Само ноћење – одрасла особа 1.110                                           
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