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Корона је променила наше навике у многим области-
ма, па и у туризму. Готово онемогућени да без по-
тврда о вакцинисању против ковида 19 уживају у 
мање или више непознатим светским бисерима ле-
поте, заљубљеници у путовања и неистражену при-

роду окрећу се последњих година туристичким дестинаци-
јама своје земље, планинском, бањском, сеоском туризму. 
Наши туристички посленици од 2019. године истичу да су 
српска летовалишта никад пунија, па на Копаонику, Злати-
бору, Тари, Старој планини, Врњачкој Бањи, Врујцима, Со-
кобањи..., готово да нема празног места, ни зими, ни лети. 

КВАЛИТЕТ УСЛУГА ПОТВРЂУЈЕ ПОСЕЋЕНОСТ
У Војној установи „Тара”, у оквиру које послују хотели „Омо-
рика” и Бели бор” на Тари и „Бреза”, најпосећенији тури-
стички објекат у Врњачкој Бањи, истичу да су њихови ка-

Војна установа „Тара”

СВЕ БОГАТИЈА 
ТУРИСТИЧКА 
ПОНУДА
На Тари и у Врњачкој Бањи „нема зиме” за туристичке 
посленике Министарства одбране. Посебно лети, када 
су војни смештајни капацитети пребукирани и када се 
често тражи соба више. 

Пише Душан ГЛИШИЋ

пацитети непрекидно максимално искоришћени. То не из-
ненађује ако узмемо у обзир да се хотел „Оморика”, са наци-
оналним ресторанима „Јавор” и „Јеремичак” налази у нај-
лепшем делу Таре, на Калуђерским барама, на надморској 
висини од око хиљаду метара. Истичући да је Тара одавно 
позната као лечилиште за плућне болеснике, Невена Дроб-
њак, начелник Одсека за маркетинг и продају у Војној уста-
нови „Тара”, каже да је хотел „Оморика” од отварања среди-
ном 1977. године један од најлепших туристичких објеката 
не само на Тари већ и у овом делу Европе, традиционално 
попуњен посебно у зимској сезони. 

– Наши капацитети на Тари и у Врњачкој Бањи су и зими 
и лети готово у потпуности искоришћени, пре свега због из-
узетне лепоте места на коме се налазе, али и богатих тури-
стичких садржаја које нудимо нашим гостима. Ту пре свега 
мислим на „Оморику”, туристички бисер у средишту Таре, 
са 172 собе, од којих су многе недавно реновиране. Поред хо-
телског ресторана, гостима су на располагању банкет сала и 
сале за састанке, аперитив бар, посластичарница са надале-
ко познатим домаћим колачима и природним соковима, би-
блиотека и амбуланта, а за љубитеље спорта ту су полуолим-
пијски затворени базен са сауном и салом за масажу, терета-
на, куглана, сале за стони тенис и билијар... За све оне који 
су и на одмору спремни за мало веће физичке напоре орга-
низујемо краће или дуже пешачке туре с нашим хотелским 
рекреатором. Поносимо се и најновијом понудом „Тара са-
фаријем”, који има све више поклоника. У непосредној бли-
зини хотела налазе се спортски терени за фудбал, рукомет, 
одбојку, кошарку и тенис. Ту је и трим-стаза с различитим 
препрекама, дуга готово два километра, као и десет киломе-
тара уређених стаза у боровој шуми, имамо чак и ски-ста-
зу, дугу око 300 метара, погодну за скијашку школу, тако да 
и физички најспремнији гости током боравка на Тари могу 
да уживају у спортским активностима. Поред смештаја у хо-
телу „Оморика”, на Тари нудимо још 125 соба у хотелу „Бели 
бор” и 31 собу у коначишту „Јавор” – каже Невена Дробњак.
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ЧАРИ БАЊСКОГ ТУРИЗМА
У хотелу „Бреза” у Врњачкој Бањи, у самом центру града, 
Војна установа „Тара” љубитељима бањског туризма нуди 
158 соба, а у вили „Сомбор” још седам. И ови капацитети 
су попуњени у свако доба године, а нарочито у летњим ме-
сецима, када је понуда културно-забавних садржаја у граду 
изузетно богата. Током више од четири деценије постојања 

хотел је угостио више од 700.000 гостију, који су уживали у 
чарима бањског туризма, како у пролеће и јесен, када се ор-
ганизује највећи број конгреса, симпозијума, семинара, фе-
стивала, различитих спортских сусрета, тако и током вре-
лих летњих дана, када је бања идеална за породичне годи-
шње одморе. 

– Годишње у хотелу „Бреза”, који поседује комплетну тех-
ничку опрему за одржавање разноврсних скупова, окупља-
ња и састанака, угостимо учеснике више од 200 семинара, 
симпозијума, стручних предавања, сликарских колонија и 
других врста групних окупљања и посета. Њима су на рас-
полагању сале различите величине и намене, од оне за ор-
ганизацију банкета, преко мале и дневне, до glass сале. Због 
такве понуде наш хотел је један од најпосећенијих у Врњач-
кој Бањи, посебно кад је реч о конгресном туризму и школ-
ским екскурзијама. За ученике основних школа организује-
мо наставу у природи и обезбеђујемо простор за одвијање 
наставе и организацију забавних садржаја. Током екскур-
зије ученици могу да уживају и у дискотеци, за коју по тра-
дицији влада велико интересовање. По жељи наших гостију 
организујемо и факултативне излете до оближњих култур-
но-историјских знаменитости – рекла је Невена Дробњак. 

А околина Врњачке Бање је заиста богата. Осим Студе-
нице, задужбине Стефана Немање, ту су манастири Љубо-
стиња, задужбина кнегиње Милице и цара Лазара и Жича, 
задужбина краља Стефана Првовенчаног. Ту је Гоч, близу је 
Копаоник... Само 300 метара од хотела налази се Замак кул-
туре, један од бањских заштитних знакова, друга најстари-
ја грађевина у Врњачкој Бањи, у ствари летњиковац гене-
рала Јована Белимарковића, намесника краља Александра 
Обреновића, ту су римски извор из 2. века, четири извора 
термоминералне воде, тениско игралиште, отворен олим-
пијски базен...

Сви ти садржаји на располагању су припадницима си-
стема одбране, али и многим гостима из земље и иностран-
ства, који знају шта је добра туристичка понуда.|


