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ФОТОРЕПОРТАЖА

Војно одмаралиште ,,Тара”

ОАЗА ЛЕПОТЕ
ПРИРОДЕ И ЗДРАВЉА

Заменик директора ВУ
,,Тара“ Љупко Ћировић

Зтворени
базен све
више
привлачи
госте

У ресторану је
понуда јела по
принципу
шведског
стола

Башта
депаданса
,,Јеремичак“
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Управник хотела
,,Оморика“ Милан
Лазовић

Са огласне табле се може сазнати о
излетима и другим активностима

У собама се води рачуна
о сваком детаљу

традиционални попуст од око 20 одсто.
Жеља нам је да у овим објектима
припадника система одбране и оних који су
завршили радни век буде више, каже
заменик директора ВУ ,,Тара“ Љупко
Ћировић.
Комплекс на Тари пружа својим гостима
бесплатне услуге базена, сауне и теретане.
Током 24 часа на услузи је и војни лекар.
-Организујемо и једнодневне излете до
Дрвенграда и Каменграда, вожњу
популарним ћиром, уредили смо дечју собу,
гости могу користити тениске терене и
спортска игралишта. Трудимо се да гостима,

нарочито организованим групама,
обезбедимо услове какве они желе, наводи
Милан Лазовић, управник хотела
,,Оморика“.
Хотел ,,Оморика“ иначе је конципиран и
грађен као породични објекат за одмор.
Некада су овде са својим унуцима
месецима боравили војни пензионери из
свих крајева Југославије.
У зимско време скијашима су на
располагању три жичаре. Рекреативцима
смо наменили трим-стазу. Његово
величанство гост овде се осећа као да је
код своје куће, напомиње Весна Тадић,

комерцијалиста у ВУ ,,Тара“.
Књига утисака препуна је текстова који
сведоче о добрим услугама особља војног
одмаралишта и извнаредним условима који
су им пружени.
,, Услуге, храна и смештај су прва лига.
Срећа је да имамо овако нешто у Србији“,
написао је у књизи утисака др Бранко
Брдар, хирург у пензији.
За Тару и тамошњи копмлекс
војноугоститељских објеката најбоља
дефиниција је да је то место где почиње
лепота.
З. Пешић

Комерцијалиста
Весна Тадић

М

еђу планинама у Србији почасно место
припада Тари, која по свему представља
готово идеално место за одмор, рекреацију и
здрав живот. Са просечном надморском висином
од 1000 до 1200 метара, Национални парк Тара
обухвата око 19175 хектара заштићене зоне и
37584 хектара заштитне зоне у којима царује
природа. Прекривена је густим, очуваним шумама
јеле, смрче, букве, са више од хиљаду биљних
врста и прошарана пропланцима и ливадама. На
тој планини се налази једино природно станиште
Панчићеве оморике на свету.
Готово четири деценије на Тари послује Војна
установа ,,Тара“ са хотелима ,,Оморика“ (350
лежаја) , ,,Бели Бор“ (250 лежаја) и депадансом
,,Јавор“ (50 лежаја). Овим објектима ваља
придружити и националне куће ,,Јеремичак“ и
,,Радмиловац“. Од пре неколико година као
саставни део те војне установе послује и хотел
,,Бреза“ у Врњачкој Бањи.
У првих шест месеци ове године у „Оморици“,
најлепшем и највећем хотелу на планини Тари
остварено је 44 300 ноћења, што је за 25 одсто
више него прошле године у исто време. Хотелски
капацитети попуњенији су за четвртину укупног
броја ноћења, што је својеврстан рекорд у односу
на бројне протекле сезоне. Међу туристима и
даље је највише домаћих, али је повећан број
гостију из бивших југословенских република, међу
којима предњаче Словенци.
ВУ ,,Тара“ је међу првима у Србији
организовала школу лековитог биља, која је
ризница знања, али и место где се учи како
заштитити природу. Пследњих година на Тари се
организују бројни семинари, саветовања,
конгреси, а све се чешће упражњавају и тимбилдинг програми, по наруџбини реномираних
предузећа.
-Војна лица и војни пензионери са члановима
породице у нашим објектима имају
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ВОЈНИ

Oficirska sabqa
i paradni bode`i
kroz vreme i sve~anosti

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HIII

• Бroj 138-139 • ЈУЛ-АВГУСТ 2015.

Врање
Врање спремно
спремно дочекује
дочекује војне
војне
пензионере
пензионере из
из свих
свих крајева
крајева Србије
Србије

Paradni bode`i
• kopneni
• vazduhoplovni
• mornari~ki

ГРАД КОЈИ ИМА ДУШУ
Tel: 011/316-24-88.
011/377-15-22,
Web: www.statusstil.com

060/676-88-01
E-mail: office@statusstil.com

САБЉЕ: rata
25 месечних
БОДЕЖИ:
20 месечних
рата
bode`a
cene рата
sabqi • standardna ... 64.000,00
+ PDV paradnih
20 mese~nih

стандардна..................месечна рата- 3.400
дин.
посребрен...........месечна
2.460 дин.
.......–44.000,00
+ PDV
• posrebrena
... 68.000,00
+ PDV • pozla}enрата
посребрена................. месечна рата - 3.600
дин.
позлаћен.............месечна
рата
–
2.880 дин.
+ PDV
• pozla}ena ..... 73.000,00 + PDV • posrebren..... 39.000,00
позлаћена.................... месечна рата - 3.800 дин.
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СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ

Социјално осигурање војних осигураника
јуче, данас, сутра

НЕОПХОДАН САВРЕМЕН, СТАМЕН
И АУТОНОМAН СИСТЕМ
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